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ELSŐ IDEGEN NYELV 

ANGOL 

Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel 

(KER), a tanulók idegen nyelvi 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 

mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek. 

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 az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok 

megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a 

valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket 

integráltan tanítjuk.  

A mindennapi nyelvhasználatban, így a nyelvtanulásban is, fontos szerepet játszanak a 

szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, ill. 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 létrehozza a 

közlendőjét tartalmazó szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük, és használniuk kell azokat a 

nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló alakítható ki. 

Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, szerkesztésének az elveivel, hogy koherens 

nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, 

amelyekkel sikeresen megoldhatók a különféle kommunikációs helyzetek. Tisztában kell lenniük az egész 

nyelvi érintkezést átszövő szabályokkal, amelyek a nemek, a korosztályok és a társadalmi csoportok 

között különböző alkalmakkor szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, 

rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem használatának a szabályai is.  

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, 

kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás lehet, és elősegítheti az 

autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív 

feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelvtanulással, 

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. 

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 

fontosságát. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más tantárgyak 

keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor az idegen nyelvvel való 

foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak 

keretében is hasznosítani tudnak. 

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanulási 

stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudásukat önállóan 

ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el. 

A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező 

minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben támasztott 

követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-ban azok a 

nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi 

követelményrendszerben mérceként használt Közös európai referenciakeret (KER)
 
határoz meg. A nyelvi 

kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust. A NAT által az egyes 

képzési szakaszokra minimumként meghatározott nyelvi szintek a következők. 

 



 

 
4. évfolyam, 

minimumszint 

8. évfolyam, 

minimumszint 

12. évfolyam, 

minimumszint 

Első idegen nyelv 
KER-szintben nem 

megadható 
A2 B1 

Második idegen 

nyelv 
– – A2  

 

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva határozza meg. 

(Ez alól csak az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az évfolyamon kezdődik a kötelező 

idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet ölel fel.) 

 

 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam 

Első idegen 

nyelv 

KER-

szintben nem 

megadható 

A1 A2 B1 mínusz B1 

Második 

idegen nyelv 
- - - A1 A2 

 

Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás fejlesztési 

egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő beszéd és az 

íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák azonban nem mechanikusan, 

hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve kerültek be a kerettantervbe. 

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a NAT-ban 

megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több ponton érintkezik az 

anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli és írásbeli kommunikáció 

számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és fordítva, az idegen nyelv 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, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, 

hogy tudatosabbá váljon az anyanyelv használata.  

Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern technika, az 

interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek sokasága. Míg 

korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését támogatta az internet, ma már számos 

lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. 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. Az önálló tanulás képességének folyamatos 

fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról magáról szóló beszélgetésre, a tanulási stratégiák 

kialakításában való segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére is. 

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, érdeklődésének, 

igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek bekapcsolása a tanulási folyamatba. A nyelvtanulás 

ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert minden más tantárgynál több lehetőséget 

nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik 

kulcsa a folyamatos pozitív megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.  

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.  

Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket, amelyben más tantárgyakkal való kapcsolódási 

pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal való együttműködés 



elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert lehetőséget nyújt a témák, témakörök 

természetes, életszerű összekapcsolására. 

A 9-10. és a 11-12. évfolyam számára azonban közös témalista készült. Ezt a középiskolák 

általános képzésének sokfélesége indokolja (tagozatok, fakultációk, szakmacsoportok). Az ajánlott 

témakörök listája kitekintést tartalmaz a célnyelvi kultúrákra, ily módon biztosítja az interkulturális 

kompetenciák fejlesztését. Nem szabad szem elől téveszteni azt sem, hogy az idegen nyelvek tanulásának 

célja egyre inkább az, hogy egy közvetítő nyelv birtokába jussunk, így az is fontos feladat, hogy 

tanulmányaik során a célnyelvi országok mellett más kultúrákat is megismerjenek és elfogadjanak a 

tanulók, és olyan kommunikációs helyzeteket is ki tudjanak próbálni, amelyekben a kommunikációs 

partnernek sem a célnyelv az anyanyelve. 

 

Óraterv: 

 

évfolyam 9. 10. 11. 12. 

heti óraszám 3 4 4 5 

hetek száma 36 36 36 31 

éves óraszám 108 144 144 155 

KER szint A2.1 A2.2 B1.1 B1.2 

 

Tananyag-ajánlás:  

 

A helyi tantervhez javasolt tananyagok kiválasztási szempontjai: 

1. témái megegyeznek az érvényben lévő NAT 2012 téma előírásaival, valamint a hatályos 

kerettantervek követelményeivel 

2. témakörei és feladattípusai korosztály relevánsak 

3. minden szempontból megfelelnek a kommunikatív nyelvoktatás elvárásainak 

4. egyenletesen és fokozatosan fejlesztik az idegen nyelvi kulcskompetencia komponenseit 

5. alkalmasak az idegen nyelvi kompetencia mellett a többi kulcskompetencia fejlesztésére is 

6. tartalmaznak az „e-learning”-hez is tananyagot 

7. nem tartalmaznak negatív attitűdre buzdító, valamint erőszakra serkentő témákat, feladatokat 

8. alkalmasak a kompetencia alapú oktatásra 

 

9. évfolyam 

 

Az első idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell jutniuk az 

európai hatfokú skála második és harmadik szintjei közé, azaz egy A2-B1 közötti tudásszintre. Ez 

lehetőséget ad az intenzív készségfejlesztésre, a felzárkózásra és a nyelvi csoportok közös, de szükség 

szerint differenciált haladására és az egyéni szükségletek figyelembevételére is. Megfelelő alapul szolgál 

emellett ahhoz, hogy a továbbiakban minden tanuló eljusson a gimnáziumi tanulmányok végén 

minimumként előírt B1 szintre. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tantárgyi 

tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák használatára. 

Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit, hogy ez is segítse a tanulókat 

az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak figyelembe 

kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával szemben, erősek a 

kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi kreativitására, problémamegoldó és 

kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó 

órai tevékenységek, a változatos interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív 

visszajelzések, a konstruktív támogatás és a tanulók számára is átlátható értékelés. Ugyancsak segítséget 

jelent számukra, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, 

sikeres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 

 

9. évfolyam 



 

Tankönyv: Solutions Elementary 2nd edition 

Óraszám: 108 óra/év 

 3 óra/ hét 

Éves óraszám felosztása 

 

Témakör 

sorszáma 
Témakör Óraszám 

1. Ember és társadalom 12 

2. Személyes élmények, tapasztalatok 12 

3. Utazás, turizmus 12 

4. Tudomány és technika 12 

5.  Életmód 12 

6. Szabadidő, művelődés, szórakozás 13 

7. Munka világa 12 

8. Kultúrák 13 

 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi 

sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám 

ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, 

szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek 

begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek 

megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó 

projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy 

csoportmunkában 

 

10 

 

 

Témakörök 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1. Ember és társadalom 

- emberek külső és belső jellemzése 

- baráti kör 

- a tizenévesek világa: kapcsolat a 

kortársakkal, felnőttekkel (példaképek, híres 

emberek) 

- kapcsolattartás 

 

Etika: társas kapcsolatok 

 

Etika: generációk kapcsolata 

Hittan: híres emberek a Bibliában 

2. Személyes élmények, tapasztalatok 

- kalandok, utazás, túra 

- felfedezés, személyes élmény 

- más kultúra megismerése 

Földrajz: más népek kultúrái. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, baleset-megelőzés 



- hihetetlen történetek  

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó 

jellegű országok 

Hittan: csodatételek a Bibliában 

3. Utazás, turizmus 

- közlekedési eszközök 

- veszélyes helyzetek 

- szállástípusok 

- természeti jelenségek, képződmények 

- idegen országok, népek kultúrájának 

megismerése 

- városi és vidéki élet 

 

Földrajz: más népek kultúrái 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság, 

fenntarthatóság, környezettudatosság a 

közlekedésben. 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó 

jellegű országok 

Hittan: képződmények a Bibliában 

4. Tudomány és technika 

- a technika fejlődése 

- a technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben 

- találmányok 

- felfedezések 

- számítógép, Internet 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek; fizika: tudománytörténeti 

jelentőségű felfedezések, találmányok. 

 

Informatika: számítógépen keresztül való 

kapcsolattartás, információ keresése, az 

informatikai eszközöket alkalmazó média, az 

elterjedt infokommunikációs eszközök 

előnyei és kockázatai, a netikett alapjai, 

élőszóval kísért bemutatók és felhasználható 

eszközeik. 

 

Hittan: technikai eszközök a Bibliában 

5. Életmód 

- egészségmegőrzés 

- betegségek 

- veszélyek 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek megelőzése, egészséges 

ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 

Hittan: veszélyek a Bibliában 

6. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

- sportok 

- szabadidős tevékenységek 

- kulturális lehetőségek 

- mozi, színház 

- művészetek 

 

 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Magyar nyelv és irodalom: különböző 

kultúrák mítoszai, mondái; a reklám és a 

popzene új szóbeli költészete. 

 

Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 

 

Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, a 

sport és olimpia története, példaképek 

szerepe, sportágak jellemzői. 

 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, 

popzene. 



Egyházi énekek 

 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, 

beszédre késztetés, befogadás, értelmezés. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 

értelmezése. 

7. Munka világa 

- foglalkozások és a szükséges kompetenciák, 

rutinok, kötelességek 

- pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába 

állás 

- önéletrajz, állásinterjú 

- önképzés, továbbképzés 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

Hittan: tanítások a Bibliában 

8. Kultúrák 

- kulturális különbségek 

- főzés, ételek 

- ünnepek 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Magyar nyelv és irodalom: különböző 

kultúrák irodalma 

Hittan: böjtök 

9. Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök 

elmélyítése, a helyi sajátosságokkal 

való kiegészítés (saját iskolám, 

iskolám ünnepei, hazám és/vagy 

célnyelvi országok ünnepei, szokásai 

stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az 

elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni 

igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz 

kapcsolódó projektmunkák készítése 

egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset 

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 köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban rendszeresen 

előforduló ismerős témákról. Egy beszélgetés során a résztvevők 

világosan megfogalmazott érveinek megértése két beszélő esetén. 

A legfontosabb információk megértése képekkel támogatott hangzó 

anyagokban, amelyek az érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról 

szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 



Az egyszerű, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése.  

Az ismerős témájú, egyszerűen és világosan megfogalmazott, rövid köznyelvi stílusú beszéd 

vagy előadás főbb pontjainak megértése. 

Egyszerű műszaki információk megértése. 

Részletes, összetett útbaigazítás követése. 

Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információk megértése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Információk, instrukciók, üzenetek, útbaigazítás, rövid interjúk, reklámok, dalok. 

 

 

Fejlesztési 

egység 
Szóbeli interakció 

Előzetes 

tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál az 

iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. 

Rövid beszélgetésekben vesz részt. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

Boldogulás a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében spontán módon. 

Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás, érzelmek kifejezése az érdeklődési 

körbe tartozó témákkal kapcsolatban.  

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén - időnként szavak, fordulatok ismétlését vagy 

magyarázatát kérve. 

Érzelmek egyszerű kifejezése és reagálás mások érzelmeire (pl. tetszés, nemtetszés, 

meglepetés, boldogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség). 

Mindennapi problémák felvetése, megvitatása, választási lehetőségek összevetése (pl. mit 

csináljanak, hova menjenek, melyiket válasszam, stb.). 

Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, véleménycsere.  

Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről.  

Úti előkészületek és utazás során felmerülő feladatok megoldása (pl. közlekedési információk 

beszerzése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt helyzetekben is (pl. 

boltban, postán, bankban). 

Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés. 

Egyszerű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása. 

Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése időnként segítség 

igénybevételével. 

Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése.  

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások 

bevonása, a beszélgetés lezárása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális párbeszédek. 

 

 

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 

Önkifejezés begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfelelő témakörökben. 

A folyamatoshoz közelítő, érthető beszéd, a mondanivaló nyelvtani és 

szókincsbeli megtervezése. 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a 

gondolatok többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a gondolatok 

többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Egyszerű élménybeszámoló az érzések és reakciók vázlatos bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása. 

Történet elmondása. 

Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, mondókák, rapszövegek. 

 

 

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 

Hétköznapi nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre törő autentikus 

vagy kismértékben szerkesztett szövegek megértése. 

A fejlesztés tartalma 

Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg 

kismértékben szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott 

szövegekben. 

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése világosan 

írt érvelő szövegekben. 

Érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése a köznyelven írt szövegekben. 

Mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek megértése. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 

menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 

dalszövegek. 

 

 



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 fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta alapján az őt 

érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

Egyszerű, rövid, összefüggő szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi témákról. 

Írásbeli beszámoló eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és 

véleményről. Írásbeli interakció elkezdése, fenntartása és befejezése. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról, rövid, különálló 

elemek lineáris összekapcsolásával. 

Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás).  

Egyszerűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szövegben. 

Érzések, gondolatok és reakciók rövid leírása; rövid vélemény írása indoklással. 

Egyszerű információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, 

tanároknak).  

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus 

képeslapok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat 

tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes 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.  

 

 

 

Kommunikációs eszközök 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how about 

you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

 

Good night. 

Thanks. Bye! 



Köszönet és arra 

reagálás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

n’t mention it. 

Bemutatkozás, 

bemutatás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce 

myself. 

May I/Can/ Let me introduce 

you to Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to meet you.  

Érdeklődés hogylét iránt 

és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much better, 

thanks. Not very well, I am afraid. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Telefon felvétele Chichester, five oh two double 

one eight. 

Hello, this is Mary Brown speaking. 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith 

speaking 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

 

2. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Öröm, sajnálkozás, 

bánat 

Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad /very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, 

elégedetlenség, bosszúság 

What do you think of…? 

Are you happy with…? 

 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 



3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? 

I think it is rather strange. I like it. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t like it. 

He looks nice. 

Akarat, kívánság: Would you like a biscuit? I’d like an ice-cream, please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a horse. 

Szükségesség Is that necessarily so? Do I have to...? 

Is it a must? For sure? 

 

People must sleep sometimes. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the 

station? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out tonight. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információkérés, -adás 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 

Egymást követő 

események leírása 

What happened? 

 

First she finished lunch, then she 

phoned her friend and finally they 

all met at the cinema. 

Bizonyosság, 

bizonytalanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. They 

might come, or they might not 

come. 

She can’t be very old. She must be 

25. 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Meghívás és arra 

reagálás 

Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I am. 

Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 



6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his name 

was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, 

magyarázat értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that mean? 

 Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? It spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb 

beszédre 

Could you speak a little more 

slowly, please? 

Sorry, that was a bit too fast. 

Fogalomkörök és nyelvi kifejező eszközök: 

Fogalomkörök  

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

Aktív Jelenidejűség Present Simple  

 

  Present Progressive 

 

 Múltidejűség Past Simple 

 Jövőidejűség Going to  

 

  Future with Will 

Birtoklás 

kifejezése 

 Past forms of have 

  Have with will 

  Possessive adj. 

  Genitive ’s 

  Possessive pronouns 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás  

Prepositions, Prepositional Phrases, Adverbs 

Időbeli viszonyok    

 Gyakoriság How often? 

 

 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 

 Időtartam How long? (Past simple)  

  Time clauses: after, 

before, when, as soon as, 

while, until 

 

  Already, yet, just  

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 



  Cardinal numbers 1-100- 

  Ordinal numbers  

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

   

Minőségi 

viszonyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms of 

adjectives 

 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t 

 

 

 Kötelezettség Have to (Past) 

must 

 

 

 Tiltás Mustn’t  

Logikai viszonyok  Linking words 

 

 

 

 eredmény Clauses of result 

 cél Clasuses of purpose 

 

Értékelési rendszer:  

 

A számonkérés formái: írásban: írásbeli felelet, témazáró dolgozat, felmérő dolgozat 

                                      szóban: szóbeli felelet 

Osztályzatok: A követelmény 40%-ától elégséges, 90%-ától jeles, a köztes értékek a Házirendben 

megállapítottak szerint. 

 

Jelen helyi tanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire az 9. osztály végén: a tanuló legyen képes az év 

végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészséget mérő feladatokat 

legalább 30 %-ban, a nyelvhelyességet 20 %-ban teljesíteni. 

 

Értékelési szempontok: minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

10. évfolyam 

Ezen az évfolyamon jelentősen bővül a tanulók szókincse és változatos nyelvi szerkezetekkel 

ismerkednek meg. Képesek hosszabb lélegzetű önálló szövegeket létrehozni szóban és írásban. 

 

 

Tankönyv: Solutions Elementary 

         Solutions Pre-intermediate 

Óraszám: 144 óra/év 

      4 óra/ hét 

Ajánlás az éves óraszám felosztására 

 



Témakör 

sorszáma 
Témakör Óraszám 

1. A bennünket körülvevő világ 18 

2. Hősök, hőstettek 18 

3. Munka és szabadidő 16 

4. Földünk, környezetünk 16 

5.  Furcsa események, történések 16 

6. Utazás, turizmus 16 

7. Tudomány és technika 16 

8. Emberek, személyiségtípusok 14 

 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a 

helyi sajátosságokkal való kiegészítés (saját 

iskolám, iskolám ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi 

országok ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek 

begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni 

igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó 

projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy 

csoportmunkában 

14 

Témakörök 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1. A bennünket körülvevő világ 

- kultúrák, népek, országok, nyelvek 

- nevezetességek 

- nyelvtanulás 

- nyelvi különbségek 

- kommunikáció 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, nyelvek és 

vallások, egyes meghatározó jellegű országok 

Hittan: nevezetes épületek a Bibliában 

2. Hősök, hőstettek 

- hőstettek 

- mindennapi hősök ma és régen 

- veszélyhelyzetek 

- természeti katasztrófák 

Etika 

 

Történelem 

Hittan 

3. Munka és szabadidő 

- szórakozás, hobbi, kedvenc időtöltés 

- sportok 

- színház, mozi, kiállítás, koncert 

- foglalkozások és a szükséges 

kompetenciák, rutinok, kötelességek. 

- pályaválasztás, továbbtanulás vagy 

munkába állás 

- önéletrajz, állásinterjú 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és 

munka. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 

értelmezése. 

 

Hittan: talentumok 



4. Földünk, környezetünk 

- növények és állatok a környezetünkben 

- időjárás, éghajlat 

- környezetvédelem 

- környezettudatosság 

- jövőkép 

Technika, életvitel és gyakorlat: fenntarthatóság, 

környezettudatosság otthon és a lakókörnyezetben, víz 

és energia- takarékosság, újrahasznosítás. 

Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, védett 

természeti érték, változatos élővilág. 

Hittan: növények a Bibliában 

 

5. Furcsa események, történések 

- szokatlan események 

- furcsa épületek 

- bűncselekmények 

 

Etika és erkölcstan 

 

Hittan: bűncselekmények a Bibliában 

6. Utazás, turizmus 

- utazás belföldön és külföldön 

- turisztikai célpontok 

- utazási eszközök 

- utazási előkészületek 

- szállástípusok 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismeretek, 

közlekedésbiztonság, fenntarthatóság, 

környezettudatosság a közlekedésben. 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, nyelvek és 

vallások, egyes meghatározó jellegű országok 

 

Hittan: utazási eszközök a Bibliában 

7. Tudomány és technika 

- modern nyelvtanulási lehetőségek 

- számítógép, Internet 

- modern eszközök a mindennapokban 

Informatika: számítógépen keresztül való 

kapcsolattartás, információ keresése, az informatikai 

eszközöket alkalmazó média, az elterjedt 

infokommunikációs eszközök előnyei és kockázatai, a 

netikett alapjai, élőszóval kísért bemutatók és 

felhasználható eszközeik. 

Hittan: különböző nyelvek a Bibliában 

8. Emberek, személyiségtípusok 

- személyiségvonások 

- babona, hiedelmek 

- személyes szokások 

- horoszkóp 

Pszichológia 

 

Hittan: hitvallás 

9. Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök 

elmélyítése, a helyi sajátosságokkal 

való kiegészítés (saját iskolám, 

iskolám ünnepei, hazám és/vagy 

célnyelvi országok ünnepei, szokásai 

stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az 

elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni 

igényeinek megfelelően 

és/vagy 

Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó 

projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy 

csoportmunkában 

 

 

 

 



Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A2.2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset 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 köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban rendszeresen előforduló 

ismerős témákról. Egy beszélgetés során a résztvevők világosan 

megfogalmazott érveinek megértése két beszélő esetén. 

A legfontosabb információk megértése képekkel támogatott hangzó 

anyagokban, amelyek az érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról szólnak, ha 

viszonylag lassan és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 

Az ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerű nyelvezetű hangfelvételek 

lényegének megértése. 

A hangzó szövegben az okot, magyarázatot, következményt vagy ellentétet előrejelző szavak 

felismerése. 

Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen szavak 

kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk keresése, szükség 

esetén összefoglalás, visszakérdezés, ismétlés, magyarázat kérése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Információk, instrukciók, üzenetek, útbaigazítás, hírek a televízióban és a rádióban, rövid interjúk, 

reklámok, dalok, videók. 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2.2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál az 

iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. 

Rövid beszélgetésekben vesz részt. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Boldogulás a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében spontán módon. 

Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás, érzelmek kifejezése az érdeklődési 

körbe tartozó témákkal kapcsolatban. A leggyakoribb kommunikációs 

forgatókönyvek ismerete, egyre kevesebb zökkenővel történő alkalmazásuk. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználatban. 

A fejlesztés tartalma 

Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése időnként segítség 

igénybevételével. 

Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése.  

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások bevonása, a 

beszélgetés lezárása. 

A beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, a 

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása és reagálás azokra. 

A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megbeszéléséhez 

elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. 

Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása. 

Az idegen nyelvi normának megfelelő, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére törekvő 

nyelvhasználat ismerős kontextusokban. 

A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata. 



A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése. 

Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció.  

Részvétel a szóbeliség jegyeit viselő digitális kommunikációban: fórum, chat, Skype. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális párbeszédek, utasítások, 

interjúk, viták. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A2.2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más emberekről, 

lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A folyamatoshoz közelítő, érthető beszéd, a mondanivaló nyelvtani és 

szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének kifejtése megközelítő pontossággal.  

A fejlesztés tartalma 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása. 

Történet elmondása. 

Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 

Részvétel előre megírt, ismerős témájú csoportos előadásban.  

A begyakorolt nyelvi eszközök megbízható használata, ezek átrendezése, bővítése ismerős 

helyzetekben a mondanivaló kifejezésére. 

A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközeinek használata. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más stratégia 

alkalmazásával a mondanivaló újrakezdése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan 

vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, mondókák, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

A2.2, 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 

Hétköznapi nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre törő autentikus 

vagy kismértékben szerkesztett szövegek megértése. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése. 

A fejlesztés tartalma 

A mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján az ismeretlen szavak jelentésének 

kikövetkeztetése. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

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, dalszövegek. 

 

 



Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2.2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek 

közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét információkra 

vonatkoznak. 

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta alapján az őt 

érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Írásbeli interakció elkezdése, fenntartása és befejezése. 

Jegyzetet készítése olvasott és hallott köznyelvi szövegből, illetve saját ötletről. 

Minták alapján több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek 

létrehozása a műfaj főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek 

követésével. 

A fejlesztés tartalma 

Érzések, gondolatok és reakciók rövid leírása; rövid vélemény írása indoklással. 

Egyszerű 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 írása. 

Lényegre koncentráló leírás készítése. 

Tényszerű információk összefoglalása. 

Egyszerű, világos köznyelvet használó előadás fő pontjainak lejegyzése; saját ötlethez jegyzet 

készítése. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Egyszerű, tagolt írásmű létrehozása: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Egyszerű írásbeli műfajok alapvető szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben / e-mailben 

megszólítás, záró formula); a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és 

helyesírási sajátosság alkalmazása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rövid jelent, 

paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban. 

A mondanivaló közvetítése egyéb 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 internes 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/e-mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid 

történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek, versek; rapek; 

rigmusok; dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

 

 



A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

ciklus végén 

B1 mínusz. 

A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet, ha az számára 

rendszeresen előforduló, ismerős témákról folyik. 

A mindennapi élet legtöbb helyzetében boldogul, gondolatokat cserél, véleményt 

mond, érzelmeit kifejezi és stílusában a kommunikációs helyzethez 

alkalmazkodik. 

A tanuló képes begyakorolt szerkezetekkel érthetően, folyamatoshoz közelítően 

beszélni. Az átadott információ lényegét megközelítő tartalmi pontossággal fejti 

ki. 

Megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő, 

autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegekben az általános vagy 

részinformációkat.  

A tanuló több műfajban is képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket 

fogalmazni ismert, hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban már 

kezdenek megjelenni műfaji sajátosságok és különböző stílusjegyek. 

Kommunikációs eszközök 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

See you! 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra reagálás Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, bemutatás My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce myself. 

May I/Can/ Let me introduce you to 

Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Telefonon más személy 

kérése 

Can I speak to George, please? 

Could you put me through to Mrs 

Hamilton, please? 

Yes, just a minute, please. 

Telefonálásnál elköszönés I’ll call back again later this evening. 

It was lovely to speak to you. 

Thanks for ringing. Bye! 

 

Bye! 

Üdvözletküldés Give my love / regards to… I will. 

Érdeklődés hogylét iránt és 

arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 



Engedélykérés és reagálás: May I use your telephone? 

Do you mind if I open the window? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

 

Gratulációk, jókívánságok 

és arra reagálás 

Happy Christmas/New year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

I am looking forward to hearing from 

you soon. 

 

2. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Öröm, sajnálkozás, bánat Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad/very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, 

elégedetlenség, bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join me 

for dinner. 

Aggódás, félelem What’s the matter?  I am worried about my boyfriend 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like it? I think it is rather strange. I 

like it. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. You are wrong.  



Egyetértés, egyet nem értés Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Érdeklődés, érdektelenség Are you interested in sports? I am interested in gardening. 

It doesn’t really bother me. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t like 

it. 

He looks nice. 

Dicséret, kritika You are really helpful.  

Akarat, kívánság Would you like a cake? I’d like an ice-cream, please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a horse. 

Kötelezettség Must we fill in this form now? 

When do we have to leave? 

We must fill it in now. 

Right now. 

Szükségesség Is that necessarily so? 

 

People must sleep 

sometimes. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the station? Don’t worry, I will. 

I promise to be there at five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out tonight. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

Ítélet, kritika Do you approve of this action? That’s good/not bad / 

terrible. 

Szándék, terv Are you going to visit the Browns today? I’m planning to do so.  

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/ It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás: 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 

Események leírása What happened? 

 

First she finished lunch, then 

she phoned her friend and 

finally they all met at the 

cinema. 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Do you have a pen by any chance? 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t.  

I am afraid, I don’t. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Segítségkérés és arra való 

reagálás 

Will you do the washing up for me, please? Certainly. Not now. I am 

very busy. 

Segítség felajánlása I am going to the food-store. Shall I bring 

you something? 

I’ll do the ironing for you. 

No, thank you. 

That would be kind of you. 

Meghívás és arra reagálás Are you free on Tuesday? Let’s meet on 

Sunday. 

Yes, I am. Good idea. 



Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Let me get you another drink. 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

 

Tanács és arra reagálás What shall I do?  

What do you recommend me? 

I think you should … 

I don’t think you should…. 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, 

magyarázatértés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that mean? 

 Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? It 

spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little 

more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too fast. 

Párbeszéd strukturálása: Beszédszándék jelzése, beszélgetés kezdése I’ll tell you what;  

I’ve just had a thought. 

The question is how many 

……. 

The trouble is, that…. 

 Elemek összekapcsolása Put the blouse on first, and 

then… 

 

 Összefoglalás Well, to sum it up… 

 Beszélgetés lezárása Right…okay 

Well, it’s been nice talking to 

you. 

Fogalomkörök és a nyelvi kifejező eszközök: az új nyelvi eszközöket vastagon jelöltük. 

 

 

Fogalomkörök  

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

Aktív Jelenidejűség Present Simple  

 

  Present Continuous 

 

  Presen Perfect Simple 

   

 Múltidejűség Past Simple 

  used to  

 Jövőidejűség Going to  

 



  Future with Will 

  Future Progressive 

  Future Perfect Simple 

Birtoklás 

kifejezése 

 Past forms of have  

  Have with will  

  Possessive adj.  

  Genitive ’s 

 

 

  Possessive pronouns  

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás  

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

 

Időbeli viszonyok    

 Gyakoriság How often? 

 

 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 

 Időtartam How long? (Past simple)  

  Time clauses: after, 

before, when, as soon as, 

while, until 

 

  Already, yet, just  

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 

  Ordinal numbers  

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

   

Minőségi 

viszonyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms of 

adjectives 

 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

be able to 

Can/could/may 

expressing permission 

 

 Kötelezettség Have to (Past) 

must 

need 

 

 

 Tiltás Mustn’t  

 lehetőség may, might, can, could  

 dedukció, 

következtetés 

must  



Logikai viszonyok  Linking words 

 

 

 

 Feltételesség Conditional Sentences Type 1 

  Conditional Sentences Type 2 

  wishes  

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and 

Accusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative pronouns 

 

Indefinite pronouns 

 

 

 

 

Értékelési rendszer:  

A számonkérés formái: írásban: írásbeli felelet, témazáró dolgozat, felmérő dolgozat 

                                      szóban: szóbeli felelet 

Osztályzatok: A követelmény 40%-ától elégséges, 90%-ától jeles, a köztes értékek a Házirendben 

megállapítottak szerint. 

 

 

Jelen helyi tanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire a 10. osztály végén: a tanuló legyen képes az év 

végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészséget mérő feladatokat 

legalább 30 %-ban, a nyelvhelyességet 20 %-ban teljesíteni. 

 

Értékelési szempontok: minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

11. évfolyam 

Tankönyv: Solutions Pre- intermediate 

         Solutions Intermediate 

Óraszám: 144 óra/év 

4 óra/ hét 

Ajánlás az éves óraszám felosztására 

 

Témakör 

sorszáma 
Témakör Óraszám 

1. Ember és társadalom 18 

2. Utazás, nyaralás 16 

3. Munka világa 16 

4. Tudomány és technika 16 



5. Szabadidő, szórakozás 16 

6. Természet, környezetünk 16 

7. Életmód 16 

8. Modern élet 16 

 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi 

sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám 

ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai 

stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák 

készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

14 

 

Ajánlott témakörök 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1. Ember és társadalom 

- emberek közötti kapcsolatok: rokoni, baráti 

- kommunikáció, kapcsolattartás 

- fiatalok problémái, konfliktusai a 

kortársakkal és a felnőttekkel 

- életstílusok 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás. 

 

Etika: generációk kapcsolata, családi élet. 

Hittan: gyermekek a Bibliában 

2. Utazás, nyaralás 

- utazási célpontok 

- nyaralási tevékenységek 

 

Földrajz: más népek kultúrái. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismeretek, 

közlekedésbiztonság, fenntarthatóság, 

környezettudatosság a közlekedésben. 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, nyelvek és 

vallások, egyes meghatározó jellegű országok 

 

Hittan: zarándoklatok 

3.  Munka világa 

- foglalkozások 

- karrier 

- pályaválasztás, továbbtanulás vagy 

munkába állás 

- önéletrajz, állásinterjú 

- diákmunka 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és 

munka. 

 

Hittan: missziós munka 

4. Tudomány és technika 

- a tudomány hatása a jövőnkre 

- találmányok 

- a tudomány területei 

- felfedezések, kutatások 

- virtuális valóság 

- technikai eszközök a mindennapokban 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; 

fizika: tudománytörténeti jelentőségű felfedezések, 

találmányok. 

 

Informatika: számítógépen keresztül való 

kapcsolattartás, információ keresése, az informatikai 

eszközöket alkalmazó média, az elterjedt 



infokommunikációs eszközök előnyei és kockázatai, a 

netikett alapjai, élőszóval kísért bemutatók és 

felhasználható eszközeik. 

Hittan: kutatások a Bibliában 

5. Szabadidő, szórakozás 

- tematikus parkok 

- szórakozási lehetőségek 

- szabadidős tevékenységek: mozi, fesztivál 

- hobbik 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, popzene. 

 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, beszédre 

késztetés, befogadás, értelmezés. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 

értelmezése. 

 

Hittan: katolikus fiatalok fesztiváljai 

 

6. Természet, környezetünk 

- növények és állatok a környezetünkben. 

- időjárás, éghajlat 

- környezetvédelem 

- ökoturizmus 

- állatvédelem, állatgondozás 

- természeti katasztrófák 

Technika, életvitel és gyakorlat: fenntarthatóság, 

környezettudatosság otthon és a lakókörnyezetben, víz 

és energia- takarékosság, újrahasznosítás. 

Hittan: állatok a Bibliában 

 

 

7. Életmód 

- egészség, egészségmegőrzés 

- gyógymódok 

- wellness 

- egészséges ételek, táplálkozás 

- fitness, sportok 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki egészség, 

balesetek megelőzése, egészséges ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges életmód, 

a betegségek ismérvei, fogyatékkal élők, 

betegségmegelőzés, elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés szerepe, 

Hittan: gyógymódok a Bibliában 

8. Modern élet 

- vásárlás 

- boltok, bevásárló központok 

- hirdetések, reklámok 

- városi és a vidéki élet  

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vásárlás. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek. 

lakóhely és környék hagyományai 

Hittan: vállalkozások a Bibliában 

9. Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök 

elmélyítése, a helyi sajátosságokkal 

való kiegészítés (saját iskolám, 

iskolám ünnepei, hazám és/vagy 

célnyelvi országok ünnepei, szokásai 

stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az 

elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni 

igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz 

kapcsolódó projektmunkák készítése 

egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 



 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet a számára 

rendszeresen előforduló ismerős témákról.  

Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló vagy az 

érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha viszonylag lassan 

és érthetően beszélnek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és egyes 

részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek megértése 

több beszélő esetén is. 

 

 

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák esetén.  

A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű részinformációk 

megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgásban a 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. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hosszabb használati utasítások, információk, instrukciók, előadások, beszédek, viták, interjúk, dalok. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi élet 

legtöbb helyzetével. 

Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó témákról.  

Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. 

Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik a kommunikációs 

helyzethez. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is  

Gondolatokat cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési körbe tartozó 

és általános témákról is. 

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, 

álláspont 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 látogatás során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás B1 mínusz, azaz a tanuló már változatosabban és részletesebben tudja bemutatni a 

családját, más embereket, lakóhelyét, tanulmányait, iskoláját stb. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével 

ismerős témakörökben. 

Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és szókincsbeli 

megtervezése. 

A fejlesztési 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. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez 

kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. 

Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat kell 

alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a szövegkörnyezet 

segítségével kikövetkeztetni. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre törő 

szövegek megértése. 

Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részinformációk 

kiszűrése. 

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. 

A gondolatmenet és 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 annyira, hogy sikeres 

írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, 

prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek. 

 

Fejlesztési egység Írás 



Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmaz 

ismert, hétköznapi témákról. 

Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól és 

véleményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és befejezi. 

Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját ötleteiről. 

Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert műfajok főbb 

jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi és 

elvontabb témákról. 

Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és véleményről írásbeli 

beszámolás, valamint vélemény alátámasztása. 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, ismerős 

témában, 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 koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus képeslapok; 

poszterszövegek; képaláírások. Üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó 

bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes 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.  

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

B1 nyelvi szint. 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a köznyelvi 

beszédet a számára ismerős témákról. 

Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi élet 

legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és regiszterhasználatában 

alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.  

Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével 

az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a főbb pontok 

tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 

Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket 

fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli 

megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző stílusjegyek. 

Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a 

nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törően 

megfogalmazott szövegekben.  

 

Kommunikációs eszközök: 

 



1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 
Kezdeményezés és válasz 

 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

See you! 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra reagálás Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, bemutatás My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce myself. 

May I/Can/ Let me introduce you to 

Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Telefonon más személy 

kérése 

Can I speak to George, please? 

Could you put me through to Mrs 

Hamilton, please? 

Yes, just a minute, please. 

Telefonálásnál elköszönés I’ll call back again later this evening. 

It was lovely to speak to you. 

Thanks for ringing. Bye! 

 

Bye! 

Üdvözletküldés Give my love / regards to… I will. 

Érdeklődés hogylét iránt és 

arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 

Engedélykérés és reagálás: May I use your telephone? 

Do you mind if I open the window? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

 

Gratulációk, jókívánságok 

és arra reagálás 

Happy Christmas/New year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

I am looking forward to hearing from 

you soon. 

 



2. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Öröm, sajnálkozás, bánat Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad/very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, 

elégedetlenség, bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join me 

for dinner. 

Aggódás, félelem What’s the matter?  I am worried about my boyfriend 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like it? I think it is rather strange. I 

like it. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem értés Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Érdeklődés, érdektelenség Are you interested in sports? I am interested in gardening. 

It doesn’t really bother me. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t like 

it. 

He looks nice. 

Dicséret, kritika You are really helpful.  

Akarat, kívánság Would you like a cake? I’d like an ice-cream, please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a horse. 

Kötelezettség Must we fill in this form now? 

When do we have to leave? 

We must fill it in now. 

Right now. 

Szükségesség Is that necessarily so? 

 

People must sleep 

sometimes. 



Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the station? Don’t worry, I will. 

I promise to be there at five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out tonight. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

Ítélet, kritika Do you approve of this action? That’s good/not bad / 

terrible. 

Szándék, terv Are you going to visit the Browns today? I’m planning to do so.  

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/ It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás: 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 

Események leírása What happened? 

 

First she finished lunch, then 

she phoned her friend and 

finally they all met at the 

cinema. 

Bizonyosság, 

bizonytalanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Do you have a pen by any chance? 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t.  

I am afraid, I don’t. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Segítségkérés és arra való 

reagálás 

Will you do the washing up for me, please? Certainly. Not now. I am 

very busy. 

Segítség felajánlása I am going to the food-store. Shall I bring 

you something? 

I’ll do the ironing for you. 

No, thank you. 

That would be kind of you. 

Meghívás és arra reagálás Are you free on Tuesday? Let’s meet on 

Sunday. 

Yes, I am. Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Let me get you another drink. 

 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

 

Tanács és arra reagálás What shall I do?  

What do you recommend me? 

I think you should … 

I don’t think you should…. 



6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, 

magyarázatértés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that mean? 

 Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? It 

spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little 

more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too fast. 

Párbeszéd strukturálása: Beszédszándék jelzése, beszélgetés kezdése I’ll tell you what;  

I’ve just had a thought. 

The question is how many 

……. 

The trouble is, that…. 

 Elemek összekapcsolása Put the blouse on first, and 

then… 

 

 Összefoglalás Well, to sum it up… 

 Beszélgetés lezárása Right…okay 

Well, it’s been nice talking 

to you. 

 

Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései: az új nyelvtani szerkezeteket vastaggal jelöltük. 

 

Fogalomkörök  

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

Aktív Jelenidejűség Present Simple  

 

  Present Progressive 

 

  Presen Perfect Simple 

  Present Perfect Progressive 

 Múltidejűség Past Simple 

  Past Progressive 

  Past Perfect Simple 

  used to  

 Jövőidejűség Going to  

 

  Future with Will 

  Future Progressive 



  Future Perfect Simple 

Passzív  Present Simple Passive 

Past Simple Passive 

Present Perfect Simple Passive 

Future WILL Passive 

Passive with Modals 

 

Birtoklás 

kifejezése 

 Past forms of have  

  Have with will  

  Possessive adj.  

  Genitive ’s 

 

 

  Possessive pronouns  

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás  

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

 

Időbeli viszonyok    

 Gyakoriság How often? 

 

 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 

 Időtartam How long? (Past simple)  

  Time clauses: after, 

before, when, as soon as, 

while, until 

 

  Already, yet, just  

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 

  Ordinal numbers  

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

   

Minőségi 

viszonyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

Irregular comparative 

and superlative forms of 

adjectives 

 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

be able to 

Can/could/may 

expressing permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t 

ought to 

 



 Kötelezettség Have to (Past) 

must 

need 

 

 

 Tiltás Mustn’t  

 lehetőség may, might, can, could  

 dedukció, 

következtetés 

must  

Logikai 

viszonyok 

 Linking words 

 

 

 

 Feltételesség Conditional Sentences Type 1 

  Conditional Sentences Type 2 

  wishes 

 ok, okozat Clauses of reason 

 cél Clasuses of purpose 

 megengedés Clauses of concession 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and 

Accusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative pronouns 

 

Indefinite pronouns 

 

all / both / neither / none 

 

both … and  

either … or 

neither … nor 

 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

 

  Reported Speech with 

past reporting verb 

 

statements 

questions 

commands and requests 

 

Műveltetés  Causative form  

Utókérdés  Question tags 

 

 

Felkiáltó mondat  Exclamatory sentences  

Értékelési rendszer:  

A számonkérés formái: írásban: írásbeli felelet, témazáró dolgozat, felmérő dolgozat 

                                      szóban: szóbeli felelet 



Osztályzatok: A követelmény 40%-ától elégséges, 90%-ától jeles, a köztes értékek a Házirendben 

megállapítottak szerint. 

Jelen helyi tanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire a 11. osztály végén: a tanuló legyen képes az év 

végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészséget mérő feladatokat 

legalább 30 %-ban, a nyelvhelyességet 20 %-ban teljesíteni. 

 

Értékelési szempontok: minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

12. évfolyam 

Az első idegen nyelvből a gimnázium 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell jutniuk az 

európai hatfokú skála (KER) harmadik szintjére, azaz a B1 szintre. A 12. évfolyamon lehetőséget kell 

biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, követelményeit, és elsajátítsák 

az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az érettségi során használt értékelési szempontokat, és 

alkalmazni tudják azokat önértékeléseik során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga 

feladatainak megoldásában is. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tantárgyi 

tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára. 

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. A tanulók jövőjét érintő fontos döntésekben a nyelvtanár sokat segíthet, például 

a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával, az ok-okozati viszonyokat, következményeket feltáró 

feladatokkal. 

 A 12. évfolyamon az eddig tanultak elmélyítése, begyakorlása történik. 

 

 

12. évfolyam 

 

Tankönyv: Solutions Intermediate 

Óraszám: 155 óra/év 

      5 óra/ hét 

 

Éves óraszám felosztása 

Témakör 

sorszáma 
Témakör Óraszám 

1. Személyes vonatkozások, család 18 

2. Ember és társadalom 18 

3. Környezetünk 15 

4. Iskola 16 

5. Munka világa 15 

6. Életmód 16 

7. Szabadidő, szórakozás 16 

8. Utazás, turizmus 14 

9. Tudomány, technika 12 

 
Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a 
15 



helyi sajátosságokkal való kiegészítés (saját 

iskolám, iskolám ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi 

országok ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek 

begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni 

igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó 

projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy 

csoportmunkában 

 

 

 

Témakörök 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1. Személyes vonatkozások, család Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás. 

 

Etika: generációk kapcsolata, családi élet. 

Hittan: apák a Bibliában 

2. Ember és társadalom 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

Hittan: emberi kapcsolatok a Bibliában 

3. Környezetünk Technika, életvitel és gyakorlat: fenntarthatóság, 

környezettudatosság otthon és a lakókörnyezetben, 

víz és energia- takarékosság, újrahasznosítás. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek. 

lakóhely és környék hagyományai. 

 

Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, védett 

természeti érték, változatos élővilág. 

 

Földrajz: településtípusok; globális problémák, 

életminőségek különbségei; a Föld mozgása, az 

időjárás tényezői, a Föld szépsége, egyedisége. 

Hittan: életközösségek a Bibliában. 

4. Iskola Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a 

tudás fogalmának átalakulása, a tanulás technikái, 

élethosszig tartó tanulás. 

 

Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári 

információs rendszerek. 

Hittan: információs rendszerek a Bibliában 

 

 

5. Munka világa 
Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és 

munka. 

Hittan: a vasárnap szerepe 

6. Életmód Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek megelőzése, egészséges ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 



életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal élők, 

betegségmegelőzés, elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés szerepe, 

relaxáció. 

Hittan: a lelki élet fontossága 

7. Szabadidő, szórakozás Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Magyar nyelv és irodalom: különböző kultúrák 

mítoszai, mondái; a reklám és a popzene új szóbeli 

költészete. 

 

Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 

 

Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, a sport és 

olimpia története, példaképek szerepe, sportágak 

jellemzői. 

 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, popzene. 

 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, beszédre 

késztetés, befogadás, értelmezés. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 

értelmezése. 

Egyházi ének: templomi zene 

8. Utazás, turizmus Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság, fenntarthatóság, 

környezettudatosság a közlekedésben. 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, nyelvek és 

vallások, egyes meghatározó jellegű országok 

Hittan: vallások 

 

 

9. Tudomány, technika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; 

fizika: tudománytörténeti jelentőségű felfedezések, 

találmányok. 

 

Informatika: számítógépen keresztül való 

kapcsolattartás, információ keresése, az informatikai 

eszközöket alkalmazó média, az elterjedt 

infokommunikációs eszközök előnyei és kockázatai, 

a netikett alapjai, élőszóval kísért bemutatók és 

felhasználható eszközeik. 

Hittan: a lelki kommunikáció formái 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök 

elmélyítése, a helyi sajátosságokkal 

való kiegészítés (saját iskolám, 

iskolám ünnepei, hazám és/vagy 

célnyelvi országok ünnepei, szokásai 

 



stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az 

elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni 

igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz 

kapcsolódó projektmunkák készítése 

egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet a 

számára rendszeresen előforduló ismerős témákról.  

Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló vagy az 

érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha viszonylag lassan 

és érthetően beszélnek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és egyes 

részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek 

megértése több beszélő esetén is. 

Fontos információk megértése 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 

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek lényegének 

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. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hosszabb használati utasítások, információk, instrukciók, előadások, beszédek, viták, interjúk, dalok, 

visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, viccek, tévé- és rádióműsorok, 

filmelőzetesek, filmek. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi élet 

legtöbb helyzetével. 

Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó témákról.  

Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. 

Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik a kommunikációs 

helyzethez. 



A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is  

Gondolatokat cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési körbe 

tartozó és általános témákról is. 

A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biztonsággal történő 

alkalmazása. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználatban. 

A fejlesztés tartalma 

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 látogatás 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, szó átvétele, átadása, mások bevonása, 

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 nyelvi 

megfelelőik semleges stílusban való használatával. 

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 szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás B1 mínusz, azaz a tanuló már változatosabban és részletesebben tudja 

bemutatni a családját, más embereket, lakóhelyét, tanulmányait, iskoláját stb. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével ismerős témakörökben. 

Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és szókincsbeli 

megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése. 

A fejlesztési tartalma 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók 

megfogalmazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 



Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazása. 

Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, 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 helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, 

érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek 

bemutatása, versek, rapszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez 

kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. 

Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat kell 

alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a szövegkörnyezet 

segítségével kikövetkeztetni. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre 

törő szövegek megértése. 

Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részinformációk 

kiszűrése. 

 

 

A fejlesztés tartalma 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez 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 egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 

szövegösszefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

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, viccek egyszerű irodalmi szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmaz 

ismert, hétköznapi témákról. 

Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól és 

véleményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és befejezi. 

Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját 



ötleteiről. 

Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert műfajok főbb 

jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó szövegről, 

illetve saját ötletekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a műfaj 

főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

A fejlesztés tartalma 

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/e-mailben 

megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és 

helyesírási sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid jelent, 

paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb 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; poszterszövegek; képaláírások. Üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat 

tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes 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/e-mail-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 

12. évfolyam 

végén 

B1 nyelvi szint. 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a köznyelvi 

beszédet a számára ismerős témákról. 

Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi élet 

legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és regiszterhasználatában 

alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.  

Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével 

az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a főbb pontok 

tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 

Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket 

fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli 

megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző 

stílusjegyek. 

Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a 

nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre 

törően megfogalmazott szövegekben.  



Kommunikációs eszközök 

 

 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 
Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

See you! 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra reagálás Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, bemutatás My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce myself. 

May I/Can/ Let me introduce you to 

Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to meet 

you.  

Telefonon más személy 

kérése 

Can I speak to George, please? 

Could you put me through to Mrs 

Hamilton, please? 

Yes, just a minute, please. 

Telefonálásnál elköszönés I’ll call back again later this evening. 

It was lovely to speak to you. 

Thanks for ringing. Bye! 

 

Bye! 

Üdvözletküldés Give my love / regards to… I will. 

Érdeklődés hogylét iránt és 

arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much better, 

thanks. Not very well, I am afraid. 

Engedélykérés és reagálás May I use your telephone? 

Do you mind if I open the window? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

 

Gratulációk, jókívánságok 

és arra reagálás 

Happy Christmas/New year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  



Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

 

I am looking forward to hearing from 

you soon. 

 

 

Hivatalos levélben 

megszólítás, elbúcsúzás 

Dear Sir, Madam, Dear John Yours faithfully,  

Yours sincerely 

Együttérzés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am sorry to hear that Oh dear… 

What a shame! 

 

2. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Öröm, sajnálkozás, bánat Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad /very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, 

elégedetlenség, bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

Were you surprised to hear the news? 

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

I could hardly believe it. 

Amazing, isn’t it? 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join me 

for dinner. 

Aggódás, félelem What’s the matter?  I am worried about my boyfriend 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like it? I think it is rather strange. I like 

it. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem értés Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 



Érdeklődés, érdektelenség Are you interested in sports? I am interested in gardening. 

It doesn’t really bother me. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t like it. 

He looks nice. 

Dicséret, kritika: You are really helpful.  

Akarat, kívánság Would you like a cake? I’d like an ice-cream, please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a horse. 

Kötelezettség Must we fill in this form now? 

When do we have to leave? 

We must fill it in now. 

Right now. 

Szükségesség Is that necessarily so? 

Must things really be black and white? 

People must sleep sometimes. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the station? Don’t worry, I will. 

I promise to be there at five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out tonight. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

Ítélet, kritika Do you approve of this action? That’s good/not bad/terrible. 

Szándék, terv Are you going to visit the Browns today? I’m planning to do so.  

Szemrehányás It’s your fault. 

You shouldn’t have acted like that. 

It won’t happen again, I 

promise.  

Mind your own business. 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea / clue. 

Események leírása What happened? 

 

First she finished lunch, then 

she phoned her friend and 

finally they all met at the 

cinema. 

Bizonyosság, 

bizonytalanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 

Feltételezés, kétely I doubt if he can do it. I don’t suppose they 

can come any earlier. I suppose he is right. 

 

Ok, okozat Why is that? 

What’s the reason for that? 

What caused the accident? 

Well, simply because she’d like 

to meet the teacher. 

He didn’t give way; this is how 

it happened. 

Cél, magyarázat What’s this used for? 

What’s the point of that? 

How does it work? 

Can you tell me the way to..? 

It’s for cooking. 

It’s to work with. 

You switch it on here 

Take the second turning on the 

right. 



Emlékezés, nem emlékezés Do you remember where you left it? 

 

Did you remember to lock the door? 

I can’t remember where I put 

my handbag. 

I don’t remember saying that. 

I have forgotten to lock the 

door. 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Do you have a pen by any chance? 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t.  

I am afraid, I don’t. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Segítségkérés és arra való 

reagálás: 

Will you do the washing up for me, please? Certainly. Not now. I am very 

busy. 

Segítség felajánlása I am going to the food-store. Shall I bring 

you something? 

I’ll do the ironing for you. 

No, thank you. 

That would be kind of you. 

Meghívás és arra reagálás Are you free on Tuesday? Let’s meet on 

Sunday. 

Yes, I am. Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Let me get you another drink. 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

 

Tanács és arra reagálás What shall I do?  

What do you recommend me? 

I think you should … 

I don’t think you should…. 

Reklamálás It was terrible. 

It’s too cold. 

I have a complaint. 

This doesn’t work. 

 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat 

értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that mean? 

 Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? It 

spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little more 

slowly, please? Sorry, I 

couldn’t catch it. 

Sorry, that was a bit too fast. 

Párbeszéd strukturálása Beszédszándék jelzése, beszélgetés kezdése I’ll tell you what;  

I’ve just had a thought. 

The question is how many 

……. 

The trouble is, that…. 

 Elemek összekapcsolása Put the blouse on first, and 

then… 



 Összefoglalás Well, to sum it up…, All in 

all... 

 Beszélgetés lezárása Right…okay 

Well, it’s been nice talking to 

you. 

 Helyesbítés No, nowadays it is not the 

case. 

 Kiemelés, hangsúlyozás It’s me who wants to go. 

The only problem here is, … 

 

Fogalomkörök és nyelvi kifejező eszközök:  

 

Fogalomkörök  

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

Aktív Jelenidejűség Present Simple  

 

  Present Progressive 

 

  Presen Perfect Simple 

  Present Perfect Progressive 

 Múltidejűség Past Simple 

  Past Progressive 

  Past Perfect Simple 

  Past Perfect Progressive 

  used to  

would 

was/ were going to 

 Jövőidejűség Going to  

 

  Future with Will 

  Future Progressive 

  Future Perfect Simple 

Passzív  Present Simple Passive 

Past Simple Passive 

Present Perfect Simple Passive 

Present Progressive Passive 

Past Progressive Passive 

Past Perfect Simple Passive 

Future WILL Passive 

Passive with Modals 

 

Birtoklás 

kifejezése 

 Past forms of have  

  Have with will  

  Possessive adj.  

  Genitive ’s 

 

 

  Possessive pronouns  



Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás  

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

 

Időbeli viszonyok    

 Gyakoriság How often? 

 

 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 

 Időtartam How long? (Past simple)  

  Time clauses: after, 

before, when, as soon as, 

while, until 

 

  Already, yet, just  

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 

  Ordinal numbers  

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

   

Minőségi 

viszonyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms of 

adjectives 

 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

be able to 

Can/could/may 

expressing permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t 

ought to 

had better 

would rather 

 

 Kötelezettség Have to (Past) 

must 

need 

 

 Tiltás Mustn’t  

 lehetőség may, might, can, could  

 dedukció, 

következtetés 

must  

Logikai viszonyok  Linking words 

 

 

 

 Feltételesség Conditional Sentences Type 1 

  Conditional Sentences Type 2 



  Conditional Sentences Type 3 

 

wishes 

 

Unreal Past  

 ok, okozat Clauses of reason 

 cél Clasuses of purpose 

 megengedés Clauses of concession 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and 

Accusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative pronouns 

 

Indefinite pronouns 

 

all / both / neither / none 

 

both … and  

either … or 

neither … nor 

 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

 

  Reported Speech with 

past reporting verb 

 

statements 

questions 

commands and requests 

 

Műveltetés  Causative form  

Utókérdés  Question tags 

 

 

Felkiáltó mondat  Exclamatory sentences  

 

Értékelési rendszer:  

A számonkérés formái: írásban: írásbeli felelet, témazáró dolgozat, felmérő dolgozat 

                                      szóban: szóbeli felelet 

Osztályzatok: A követelmény 40%-ától elégséges, 90%-ától jeles, a köztes értékek a Házirendben 

megállapítottak szerint. 

Jelen helyi tanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire a 12. osztály végén: a tanuló legyen képes az év 

végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészséget mérő feladatokat 

legalább 30 %-ban, a nyelvhelyességet 20 %-ban teljesíteni. 

 

Értékelési szempontok: minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 A 12. évfolyam kötelező kimeneti szintje: B1 

A tanulók középszintű érettségi vizsgát tehetnek. 

 



 

Belügyi rendészeti ismeretek 

 (tantervei) 

 

Célok és feladatok 

 

A belügyi rendészeti ismeretek tantárgy nyújtja a rendészeti pályákra orientáló gimnáziumi képzés alapvető 

elméleti szakmai ismereteit. (Az egyes rendészeti szervek bemutatásakor a Belügyminisztérium irányítása alá 

tartozó Rendőrség, Határőrség és a katasztrófavédelem feladatainak, szervezeti felépítésének, működésének, 

tevékenységének ismertetését tűztük ki célul, más rendészeti szervek legfeljebb az említés szintjén jelennek 

meg a tantervben.) 

A tantárgy célja erősíteni a tanulók motivációját a belügyi rendészeti pályák iránt; felkészíteni a középszintű, 

szóbeli érettségi vizsgára; megalapozni a szakirányú továbbtanulást (rendészeti szakközépiskolák, 

Rendőrtiszti Főiskola); elősegíteni a későbbi munkába állást. 

A tárgy általános ismereteket ad a rendészeti munkáról, annak különböző területeiről, sokszínűségéről, ezzel 

erősíti a korábban már kialakított motivációt. Megismertet a pályaalkalmasság feltételeivel, az egyes 

rendészeti szervek tagjaival szemben támasztott társadalmi, jogi, szakmai, etikai követelményekkel, így 

fejleszti az elhivatottságot, a szakmához való kötődést. A tananyag elsajátítása azoknak is haszonnal jár, akik 

végül is nem kerülnek rendészeti pályára, hiszen a tartalmak megismerésével, az elsajátításhoz szükséges 

készségek, képességek fejlesztésével olyan állampolgárokká válnak, akik törvénytisztelő magatartásukkal, 

önkéntes jogkövetésükkel erősítik a társadalmi együttélést, közvetlenül is segíteni tudják a jogsértő 

tevékenységek megelőzését és az azokat üldöző szervek munkáját. 

A tantárgy oktatásának feladata a rendészetről, a rendészeti szervek működését meghatározó jogszabályokról, 

azok jogállásáról, feladatairól, szervezetei felépítéséről, erőiről és eszközeiről, szakmai tevékenységük 

területeiről, működésük, irányításuk elveiről és szabályairól szóló általános ismeretek átadása. 

A tananyag áttekinti a rendészeti szervek tevékenysége során alkalmazott intézkedések és kényszerítő 

eszközök alkalmazásának általános szabályait; bevezeti a tanulókat sokrétű kapcsolatrendszerükbe. Pontos 

képet ad a rendészeti szervek tagjainak jogairól, a velük szemben támasztott követelményekről, funkcionális 

tevékenységének összetettségéről. Megismertet a terepen történő tájékozódás lehetőségeivel, jelentőségével, a 

jogellenes cselekmények köreivel és a velük szembeni fellépés szabályaival. 

A konkrét szakmai ismeretek átadásakor feladat a következetesen alkalmazandó törvényességnek, jog- és 

szakszerűségnek, mint alapkövetelménynek a megismertetése is. 

A tantárgyra kevéssé jellemző a külső koncentráció, de a legszorosabban a speciális társadalomismeret 

anyagához kötődik, amennyiben az szolgálja a jogi megalapozást. Fel kell használni még a tanulók 

történelemmel összevontan tanult társadalomismereti, etikai, földrajzi és - a nyomozási alapismeretek című 

fejezetben - kémiai ismereteit is. 

 

Ennél nagyobb szerepe van a belső koncentrációnak, amit a tematika egyértelmű szakmaisága biztosít. Az 

eddigi tanítási gyakorlat azt mutatja, hogy a különböző fejezeteket különböző szakemberek közvetítik 

(rendőr, tűzoltó, határőr stb.). Az óraadó szakelőadók személyes példájukkal, magatartásmintáikkal is formálják 

a tanulók pályaképét, ilyen értelemben előny a sokféle ráhatás. Ugyanakkor elengedhetetlenül fontos a 

pedagógiai folyamat összehangolása, a hatások egységesítésére való törekvés. 

 

Fejlesztési követelmények 

 

A tananyag feldolgozása megköveteli, hogy a tanulók képesek legyenek elemző-értékelő, logikus, rendszerező 

gondolkodásra; a konkrét esetek és az általános szabályok közötti összefüggések felismerésére, az 

elvonatkoztatásra, a lényegkiemelésre. Fejlődjék problémamegoldó-képességük, vitakészségük; legyen 

harmóniában az önálló döntéshozatalra való képességük és az együttműködési készségük. Fellépésükben, 

megnyilvánulásaikban váljanak határozottá. 

Alakuljon ki és erősödjék jogérzékük, a törvényességbe vetett hitük, rendészeti értékrendjük. 

Tudatosodjék a jogok és kötelességek összhangjának szükségessége. Ismerjék meg, interpretálják majd 

alkalmazzák a szaknyelvet. Fejlődjék szóbeli kifejezőképességük, gondolataikat, véleményüket szabatosan 

fogalmazzák meg, érveljenek meggyőzően. Legyenek képesek 



- integrálni a korábban vagy párhuzamosan tanult társadalomismereti, speciális társadalomismereti, 

etikai, történelmi, földrajzi, kémiai, ismereteket, 

- meghatározni a rendészeti szervek szerepét a társadalomban, 

- a rendészeti szerveket egymástól megkülönböztetni, megfogalmazni azonosságukat és 

különbözőségüket, 

- ismertetni a belügyi rendészeti szervek feladatait, szervezetét, erőit, eszközeit, 

- leírni a rendészeti szervek tevékenységét meghatározó legfontosabb alapelveket, normákat, majd 

azokkal azonosulni, 

- megmagyarázni a rendészet filozófiáját 

- értelmezni a szakmai feladatok ellátásakor érvényesülő jogokat, kötelességeket, 

- a mindennapi életből vett példákat elméleti ismereteikkel összekapcsolni, 

- megválasztani az elsősegélynyújtáshoz, a terepen történő tájékozódáshoz, a szakmai feladatok 

ellátásához szükséges eszközöket, azokat célszerűen használni, 

- elvégezni az elsősegélynyújtáshoz, a terepen való tájékozódáshoz kapcsolódó gyakorlati 

feladatokat, 

- meghatározni a jogellenes cselekményekkel szembeni eljárást a társadalomban, 

- értelmezni az alapvető szabálysértési és bűncselekményfajtákat, megnevezni az állampolgárok 

feladatát egy bűncselekmény felfedezése kapcsán. 

 

Képesítési követelmények 

 

Szakirányú felsőfokú végzettség (Rendőrtiszti Főiskola, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem), megfelelő 

szakmai gyakorlat 

 

 

9-10. évfolyam 

 

Évi 72 óra 

 

Belépő tevékenységformák 

 

Mivel - egyelőre - egységes, a képzés számára írt tankönyvek nincsenek, a tanulóknak tudniuk kell legalább 

10 percnyi normál beszédtempójú, folyamatos szöveget jegyzetelni. 

Lényegkiemelés saját jegyzeteikből, vázlatírás, feleletterv készítése kisebb témákból. 

Lényegkiemelés sajtóhírekből. 

Feladatterv készítése csoportmunkában majd önállóan (pl. katasztrófavédelem). 

Az elsősegélynyújtás legfontosabb feladatainak gyakorlati végrehajtása.  

Jogforrások feldolgozása tanári segítséggel.  

Esetfeldolgozások. 

Jogi fogalmak szakszerű magyarázata és használata. 

Egy téma (pl. a rendőri vagy határőri csapaterő alkalmazása, katasztrófaelhárítási tevékenység) nyomon 

követése a médiában. 

Saját vélemény kialakítása, megvédése, ütköztetése másokéval, vita (pl. a rendőri vagy határőri hivatással 

kapcsolatban). 

Szolgálati érintkezési szabályok alkalmazása és alaki mozgások végrehajtása vezényszavak alapján. 

 

 

Témakörök Tartalmak Koncentráció 

Rendészet, rendészeti szervek (6 óra) Rend, közrend (belső, rend), határrend.. 

Biztonság, nemzetbiztonság, 

közbiztonság. 

A rendvédelem, a közrend, közbiztonság 

és az államhatár rendjének védelme. 

A katasztrófa (polgári és tűz) védelem.  

 

 

 

 

 

 



Katasztrófa, katasztrófahelyzet, 

veszélyhelyzet. 

A rendészet szervei: 

- a Rendőrség, 

- a Határőrség, 

- a katasztrófavédelem: polgári-és 

tűzvédelem szervei, 

- a Vám- és Pénzügyőrség,  

- polgári nemzetbiztonsági szervek, 

- a büntetés-végrehajtás szervei 

 

 

 

speciális 

társadalomismeret 

„A rendvédelem 

története” 

A belügyi rendészeti szervek általános 

jellemzése (12 óra) 

A Belügyminisztérium irányítása alá 

tartozó rendészeti szervek (Rendőrség, 

Határőrség, katasztrófavédelem) 

- működését meghatározó főbb 

jogszabályok, 

- rendeltetése, jogállása és feladatai, 

- szervezeti felépítése, erői (személyi 

állománya) és eszközei. 

 

A szakmai tevékenység (45 óra)   

A szakmai tevékenység területei, 

működés és irányítás (6 óra) 

A Rendőrség, Határőrség, 

katasztrófavédelem 

- szolgálati tagozódása, szakmai 

tevékenységének területei, 

- működésének általános elvei és 

szabályai, 

- irányítása és vezetése. 

 

Intézkedések, kényszerítő eszközök (22 

óra) 

A rendőri és határőri intézkedések és 

alkalmazásunk alapvető szabályai: 

- igazoltatás, 

- fokozott ellenőrzés, ruházat-, 

csomag- és jármű- átvizsgálás, 

- felvilágosítás kérés, adás 

- elfogás és előállítás, 

- elővezetés, 

- bűnmegelőzési ellenőrzés 

- személy- és tárgykörözés 

elrendelése, 

- biztonsági intézkedés, 

- intézkedés magánlakásban és 

közterületek nem minősülő egyéb 

helyen, 

- helyszínbiztosítás, 

- közlekedésrendészeti intézkedés. 

A kényszerítő eszközök és alkalmazásuk 

alapvető szabályai: 

- testi kényszer, 

- bilincs, 

- vegyi eszköz, elektromos sokkoló, 

rendőrbot, kardlap, illetőleg más eszköz 

alkalmazása, 

- szolgálati kutya alkalmazása, 

- útzár, 

- lőfegyverhasználat, 

- csapaterő alkalmazása, 

 



- tömegoszlatás. 

Együttműködés, kapcsolatok, szolgálati 

tevékenységek (17 óra) 

Együttműködés a belügyi rendészeti 

szervek között. 

Együttműködés a társadalmi szervekkel 

és szervezetekkel, a lakossággal; a civil 

kontroll. 

A rendészeti szervek filozófiája. 

A Rendőrség, Határőrség szervei által 

végzett szolgálati tevékenységek 

jellemzése: 

- bűnmegelőzési és bűnügyi 

tevékenység, 

- nyílt és titkos információgyűjtés, 

- rendészeti igazgatási tevékenység 

(szabálysértési, idegenrendészeti, 

menekültügyi, toloncolási, hatósági 

engedélyezési és intézkedési 

tevékenységek), 

- ügyeleti és készenléti tevékenység, 

- őr- járőrtevékenység, 

- útlevél-ellenőrzés és kezelés, 

- minősített időszaki tevékenység. 

A katasztrófavédelem szolgálati 

tevékenységének jellemzése: 

Polgári védelem: 

- megelőző védelem, 

- egyéni védelmi eszközök használata, 

- óvóhelyként használható természetes 

üregek és építmények kialakítása és 

használata, 

- kiszóródás elleni védekezés 

nukleáris baleset esetén, 

- mentesítés, fertőtlenítés, a 

veszélyeztetett terület elhagyása, 

kitelepítés, kimenekítés, befogadás, 

- segítségnyújtás a 

katasztrófahelyzetben tömegesen 

bekövetkezett sérülések esetén, 

- mentés mérgező, fertőző, vagy más 

veszélyes anyagok jelenlétében. 

- Mentés romosodott épületből és 

romok alól. 

Tűzvédelem: 

- Tűzmegelőzés, 

- Tűzoltás és műszaki mentés 

 

A funkcionális tevékenység (48 óra)   

A személyzeti, munkaügyi és szociális 

tevékenység (6 óra) 

A személyzeti, munkaügyi és szociális 

tevékenység célja, feladatai. 

A rendészeti szervek tagjává válásának 

feltételei. 

A szolgálati viszony keletkezése, 

alapvető tartalma és megszűnése. 

Az alapvető pénzügyi és anyagi 

járandóságok, szociális juttatások, 

 



képzési lehetőségek. 

Az érdekképviselet és az érdekvédelem a 

rendészeti szerveknél.  

Szolgálattal összefüggő jogok és 

kötelességek (8 óra) 

A Rendőrség, Határőrség, 

katasztrófavédelem személyi 

állományának szolgálat ellátással 

összefüggő jogai és kötelességei.  

A személyi állománnyal szemben 

támasztott társadalmi elvárások, jogi, 

szakmai és etikai követelmények. 

 

A környezet-, munka- és 

egészségvédelem (14 óra) 

A környezet-, munka- és 

egészségvédelem célja és feladatai a 

rendészeti szerveknél. 

Az elsősegélynyújtás alapelvei, 

eszméletvesztés, mérgezés, vérzés, törés, 

égési sérülés elsődleges ellátásának 

gyakorlati feladatai. 

 

A szolgálati érintkezés (8 óra) Rendfokozatok és állománycsoportok. 

Fegyelmi és függőségi viszonyok: 

- Elöljárók, alárendeltek, feljebbvalók, 

- Elismerések, 

- Fegyelem, fegyelemsértés, fegyelmi 

büntetések. 

A szolgálati érintkezések alapvető 

szabályai: 

- Megszólítás, köszönés, 

- Jelentések, jelentkezések, 

- Parancs és utasítás kiadása és 

végrehajtása. 

 

Az alakiság (12 óra) Az alakiság jelentősége a rendészeti 

szerveknél.  

Megjelenés, öltözködés, ápoltság.  

A főbb alaki elvárások és 

követelmények a Rendőrség és a 

Határőrség tagjaival szemben: 

- Alapállás, vigyázzállás, 

- Tiszteletadás,  

- Alaki fogások állóhelyben és menet 

közben egyénileg, fegyver nélkül.  

 

 

A továbbhaladás feltételei 

 

A tanulók értsék a rendészet alapfogalmait, legyenek képesek azokat felidézni, helyesen alkalmazni, egymástól 

megkülönböztetni és az egyes rendészeti szervekkel való kapcsolatukat felismerni. 

Tudják értelmezni a tárgyalt fogalmakat a jogszabályok és a napi élet viszonylatában. 

Mutassák be a rendészeti szervek szerepét a modern rendvédelem összetett feladatrendszerében.  

Tekintsék át a rendészeti feladatok összetettségét. 

Váljanak képessé arra, hogy bemutassák a rendészeti szervek szervezeti felépítését, erőit, eszközeit. 

Ismerjék fel a belügyi rendészeti szervek rendeltetése, feladatai és szervezeti felépítése közötti 

összefüggéseket. 

Mondja el az intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazásának főbb szabályait. 

Ismerjék az irányítás és vezetés rendjét, értsék meg összefüggéseit és különbözőségeit. 



Értsék a rendészeti szerveknek egymással, a társadalmi szervekkel és szervezetekkel történő 

együttműködésének és a lakossági kapcsolattartásnak a jelentőségét, az állampolgárok ezzel kapcsolatos 

feladatait. 

Ismertessék a szolgálati tevékenységek legfontosabb jellemzőit, és határozzák meg szerepüket a feladatok 

teljesítésében. 

Határolják el a Rendőrség, a Határőrség és a katasztrófavédelem szolgálati tevékenységeit. 

Tudja ismertetni a tűzmegelőzés lényegét, főbb szabályait, az ebben résztvevő szerveket, feladatrendszerüket. 

Ismerje a tűzoltás és műszaki mentés főbb szabályait, valamint a végrehajtásban résztvevők főbb feladatait 

Ismerjék meg a rendészeti szervek tagjainak szolgálatellátással összefüggő jogait és kötelességeit, 

értelmezzék a velük szemben támasztott alapvető társadalmi jogi, szakmai és erkölcsi követelményeket. 

Magyarázzák el a szolgálati jogviszony keletkezésének, tartalmának és megszűnésének főbb szabályait és 

tartalmi összetevőit. 

Különböztessék meg az érdekvédelem és érdekképviselet polgári és a rendészeti szerveken belüli 

érvényesülését. 

Ismerjék meg és értelmezzék a környezet-, munka- és egészségvédelem célját és feladatait a rendészeti 

szerveknél. 

Ismerjék fel és különböztessék meg a rendfokozatokat és állománycsoportokat. 

Értsék meg a fegyelmi és függőségi viszonyok jelentőségét a rendészeti szervek életében. Legyenek 

tájékozottak a magasabb rendfokozattal, illetve beosztással járó jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban.  

Legyenek képesek a szolgálati érintkezés szabályainak alkalmazására.  

Ismerjék meg az alakiság jelentőségét a rendészeti szerveknél, a főbb alaki elvárásokat és követelményeket.  

Hajtsanak végre egyszerűbb alaki fogásokat. 

 

Minimum követelmény 

 

A tanulók nevezzék meg a rendészeti szerveket. 

Sorolják fel a BM irányítása alá tartozó rendészeti szervek működését meghatározó főbb jogszabályokat. 

Tudják meghatározni a belügyi rendészeti szervek rendeltetését, jogállását, példákkal alátámasztva 

elmondani azok feladatait. 

Csoportosítsák a rendészeti szervek erőit, nevezzék meg főbb eszközeiket.  

Ismertessék a szolgálati ágakat, illetve a szakmai tevékenység területeit.  

Nevezzék meg a rendészeti szervek működésének általános elveit.  

Ismerjék az irányítás és vezetés fogalmát. 

Sorolják fel és csoportosítsák a tanult intézkedéseket és kényszerítő eszközöket. 

Értékeljék az igazoltatás, ruházat-, csomag- és jármű átvizsgálásának, valamint a helyszínbiztosítás 

jelentőségét. 

Sorolják fel a kárelhárítás és a katasztrófavédelmi feladatok egyes speciális eszközeit. 

Ismertessék az együttműködés fogalmát és az együttműködő szerveket.  

Mondják el a rendészeti szervek filozófiáját.  

Sorolják fel az alapvető szolgálati tevékenységeket.  

Jelöljék meg a rendészeti szervek tagjává válásának feltételeit.  

Fogalmazzák meg a személyzeti, munkaügyi és szociális tevékenység célját, feladatait. 

Sorolják fel a személyi állományt megillető alapvető pénzügyi és anyagi járandóságokat, szociális 

juttatásokat. 

Nevezzék meg a rendészeti szerveknél működő érdekvédelmi és érdekképviseleti szerveket. 

Ismertessék az elsősegélynyújtás legfőbb szabályait.  

Végezzék el szakszerűen a sebek bekötözését. 

Sorolják fel az adható elismeréseket és a kiszabható fegyelmi büntetéseket. Ismerjék a megszólítás és 

köszönés alapvető szabályait. 

 

Optimum követelmények 

 

Alkalmazzák ismereteiket annak megítélésekor, hogy az egyes jogesetekben milyen intézkedések 

indokoltak. 



Konkrét események kapcsán állítsanak fel döntési alternatívákat a kényszerítő eszközök alkalmazásával 

kapcsolatban. 

Ismerjék a lőfegyverhasználat és a csapaterő alkalmazásának legfontosabb eseteit. 

Ismerjék - és lakóhelyükre vagy iskolájukra vonatkozó példákon keresztül mutassák be - a katasztrófavédelem 

kárfelszámoló tevékenységének irányítását, az együttműködés szükségességét és lehetőségeit. 

Alakítsanak ki saját véleményt a rendészeti szervek tagjaival szemben támasztott társadalmi, szakmai és 

erkölcsi követelményekről.  

Alkalmazzák szimulált helyzetekben az elsősegélynyújtás szabályait.  

Magyarázzák meg, mit jelent az alakias megjelenés és magatartás követelménye. 

 

11-12. évfolyam 

 

11. évfolyam 72 óra 

12. évfolyam 31 óra 

 

Belépő tevékenységformák 
 

Legalább 15 percnyi normál beszédtempójú, folyamatos szöveg jegyzetelése.  

Lényegkiemelés szakirodalomból, megadott szempont szerint.  

A tájékozódáshoz alkalmazott eszközök használata.  

Menet végrehajtása csoportosan térképpel vagy térképvázlattal.  

Térképhasználat önállóan. 

Rendszeres sajtófigyelés. Bűnesetek gyűjtése a média híreiben.  

Rendészeti témájú műsorok, hírek rendszeres figyelemmel kísérése, az aktuális esetek megvitatása, elemzése, 

minősítése önállóan vagy csoportmunkában.  

Szabálysértési esetek megfigyelése környezetében. 

Irodalmi vagy filmélmény feldolgozása a képzelet és valóság ütköztetésével.  

A kriminalisztika témakörében az egyszerűbb nyomrögzítések gyakorlati végrehajtása, a részfeladatok 

tudatosítása. 

Az egyszerűbb nyomrögzítő eszközök helyes, tudatos használata.  

 

Interjúkészítés. 

 

 

Témakörök Tartalmak Koncentráció 

Tájékozódás terepen  

(22 óra) 

A terep fogalma, fajtái, jellemzői, a 

világtájak meghatározása.  

A térkép fogalma, fajtái, méretaránya. A 

térképi jelek és jelzések. 

A térkép tájolása, álláspont 

meghatározás, irány- és távolságmérés, 

tereptárgyak azonosítása térkép 

segítségével. 

 

A jogellenes cselekmények és 

a velük szembeni fellépés 

szabályai (74 óra) 

  

A jogellenes cselekmények  

(4 óra) 

A jogellenes cselekmények értelmezése, 

felosztása, a velük szembeni fellépést 

szabályozó jogszabályok. 

 

Szabálysértési alapismeretek 

(20 óra) 

A szabálysértés fogalma, elkövetői; a 

felróhatóság és a felróhatósági 

akadályok.  

Az elkövetőkkel szemben alkalmazható 

szabálysértési szankciók. 

 



A szabálysértési ügyekben eljáró 

hatóságok, az eljárásban résztvevő 

személyek. 

A szabálysértési eljárás elvei.  

A szabálysértési eljárás szakaszai, 

lefolytatásának általános rendje: 

- Alapeljárás (eljárás megindítása, 

idézés, mulasztás igazolása, tényállás 

tisztázása, bizonyítás, határozat 

meghozatala), 

- Jogorvoslati eljárás, 

- Végrehajtási eljárás 

A Rendőrég, illetve a Határőrség 

tevékenysége során előforduló egyes 

szabálysértési tényállások köznapi 

értelmezése, gyakorlati jellemzői: 

- Becsületsértés, 

- Lőfegyverrel kapcsolatos 

szabálysértés, 

- Rendzavarás, 

- Veszélyes fenyegetés, 

- Tiltott kéjelgés, 

- Tulajdon elleni szabálysértések, 

- Személyazonosság igazolásának 

megtagadása, 

- Közbiztonságra különösen veszélyes 

eszközzel kapcsolatos szabálysértés, 

- Tiltott határátlépés, útlevéllel és 

útiokmánnyal kapcsolatos szabálysértés, 

- Határrendészeti szabálysértés, 

- Külföldiek rendészetével 

kapcsolatos szabálysértés, 

- Határjel-hamisítás és jelrongálás, 

- Közlekedési szabálysértések, 

- Tiltott fürdés, 

- Csendháborítás, 

- Szeszesital árusítás, fogyasztás 

tilalmának megszegése. 

Bűncselekményi 

alapismeretek (32 óra) 

A bűncselekmény fogalma, felosztása, 

elkövetői. 

A büntetőjogi norma értelmezése, a 

tényállások fajtái, az általános törvényi 

tényállás szerkezete. 

A büntethetőségi akadályok: 

- Gyermekkor, 

- Kóros elmeállapot, 

- Kényszer és fenyegetés, 

- Jogos védelem,  

- Végszükség, 

- Egyéb büntethetőségi akadályok. 

Az elkövetőkkel szemben alkalmazható 

szankciók: 

- Büntetések (főbüntetések, 

mellékbüntetések), 

 



- Intézkedések. 

A Rendőrség, illetve a Határőrség 

tevékenysége során előforduló egyes 

bűncselekmények köznapi értelmezése, 

gyakorlati jellemzői: 

- Emberölés, 

- Testi sértés, 

- Segítségnyújtás elmulasztása, 

- Erőszakos közösülés, 

- Járművezetés ittas vagy bódult 

állapotban, 

- Közúti baleset okozása, 

- Cserbenhagyás, 

- Bántalmazás hivatalos eljárásban, 

- Kényszervallatás, 

- Hivatalos személy elleni erőszak,  

- Közfeladatot ellátó személy elleni 

erőszak, 

- Garázdaság, 

- Embercsempészet, 

- Közokirat hamisítás 

- Beutazási és tartózkodási tilalom 

megsértése 

- Tiltott határátlépés, 

- Határjel-rongálás, 

- Visszaélés kábítószerrel,  

- Kóros szenvedélykeltés, 

- Lopás,  

- Sikkasztás,  

- Csalás,  

- Rablás,  

- Kifosztás,  

- Zsarolás,  

- Jogtalan elsajátítás,  

- Orgazdaság,  

- Jármű önkényes elvétele.  

Nyomozási alapismeretek 

(18 óra) 

A büntetőeljárás elvei.  

A büntető ügyekben eljáró hatóságok és 

az eljárásban résztvevő személyek.  

A büntetőeljárás szakaszai, 

lefolytatásának általános rendje és főbb 

szabályai: 

- Nyomozási szakasz,  

- Ügyészi szakasz,  

- Bírói szakasz. 

A bűncselekmény nyomozása során 

alkalmazható krimináltechnikai 

eszközök: 

- Kriminalisztikai 

azonosítás 

- Kriminalisztikai 

fényképezés, 

videotechnika 

alkalmazása 

 



- A nyomok, a 

nyomrögzítés egyszerű 

eszközei.  

A büntetőeljárás cselekményekkel 

kapcsolatos krimináltaktikai ajánlások 

és módszerek: 

- Adatgyűjtés, 

- Kihallgatás,  

- Szemle,  

- Helyszínelés, 

- Felismerésre bemutatás, 

- Bizonyítási kísérlet, 

- Kutatás, lefoglalás. 

A nyomozás lefolytatásának tervezése, 

szervezése 

 

A továbbhaladás feltételei 

 

A tanulók ismerjek meg a terep és a térképismeret fogalmait, a tájékozódás eszközeit. 

Ismerjék a térkép méretarányát, jeleit és jelzéseit.  

Hajtsanak végre menetet terepen térkép vagy vázlat segítségével.  

Tegyenek különbséget az egyes jogellenes cselekmények között, csoportosítsák őket társadalomra 

veszélyességük szerint.  

Definiálják a szabálysértés fogalmát. 

Különböztessék meg az egyes szabálysértési hatóságokat, az eljárásban résztvevő személyeket. 

Konkrét események kapcsán ismerjék fel a tanult szabálysértéseket  

Határozzák meg a bűncselekmények fogalmát, rendszerezzék azokat súlyuk szerint. 

Jelöljék meg a büntetőjogi felelősség megalapozásának elemeit.  

Határozzák meg az elkövetők körét. 

Határozzák meg és szemléltessék példákkal a büntethetőséget kizáró és megszüntető okok fogalmát. 

Jellemezzék a Btk. szankciórendszerét, csoportosítva sorolják fel a büntetéseket és az intézkedéseket 

Ismerjék fel a tanult bűncselekményeket konkrét jogesetek alapján. 

 Definiálják a büntetőeljárást, sorolják fel és értelmezzék alapelveit.  

Állítsák sorrendbe a büntetőeljárás szakaszait, ismerjék alanyait.  

Nevezzék meg a bizonyítás eszközeit - ezen belül a tárgyi bizonyítási eszközöket -, valamint a 

büntetőeljárási kényszerintézkedéseket.  

Sorolják fel a tanult krimináltechnikai eszközöket. 

Magyarázzák el a nyomkutatás, -rögzítés általános szabályait, sorolják fel az előhívásuk, illetve rögzítésük 

során leggyakrabban alkalmazott eljárásokat.  

Sorolják fel a tanult krimináltaktikai ajánlásokat és módszereket, röviden ismertessék azok lényegét. 

 Értsék a nyomozás tervezésének, szervezésének szükségességét. 

 

Minimum követelmény 
 

A tanulók határozzák meg a terep és térkép fajtáit, sorolják fel a terep jellemzőit, a világtájakat. 

Végezzenek műveleteket térkép segítségével, tájékozódjanak a terepen eszközök használatával. 

Mutassák be a tájékozódás jelentőségét a rendészeti szervek tevékenységében.  

Különböztessék meg a jogellenes cselekményeket. 

Jelöljék meg kibocsátó szerint az egyes szabálysértési jogszabályokat és az eljáró hatóságokat. 

Határozzák meg az elkövetők körét, sorolják fel a felróhatósági akadályokat.  

Felsorolásszerűen ismerjék a szabálysértési szankciókat, illetve azok kiszabható mértékét. 

Definiálják a bűncselekmény fogalmát, sorolják fel fajtáit.  

Csoportosítsák a bűncselekmény elkövetőit.  

Mondjanak példákat a büntethetőséget kizáró és megszüntető okokra. 



 

Optimum követelmény 
 

Ismertessék a szabálysértési eljárás menetét, az egyes eljárási cselekményeket.  

Szemléltessék példákkal az egyes szabálysértési tényállásokkal kapcsolatban felmerülő elhatárolási 

kérdéseket. 

Mutassák be az elkövetőknek egymással, illetve a bűncselekménnyel kapcsolatos viszonyát. 

Határolják el egymástól az egyes elkövetői magatartásokat.  

Ismertesse az általános törvényi tényállás rendszerét, emelje ki a szükséges elemek szerepét a 

bűncselekmények megvalósulása szempontjából.  

Jogszabály használatával minősítsék az adott jogeseteket, értelmezzék az elhatárolási kérdéseket. 

Magyarázzák el az adatgyűjtés fontosságát a nyomozati munkában.  

Indokolják a helyszíni szemle jelentőségét a nyomozás során. 

 

Ellenőrzés, értékelés 

 

A tanulók munkáját félévkor és év végén osztályzattal, év közben érdemjegyekkel illetve szóbeli értékeléssel 

minősítjük. 

Formatív (fejlesztő célú) értékelés történhet szóban és írásban, de domináljon a szóbeliség (pl. egy fogalom 

meghatározása, értelmezése, összefüggések feltárása; egy-egy anyagrész átfogó elmondása, egy jelenség 

elemzése). Értékelendő egy-egy gyakorlati jellegű feladat (pl. elsősegélynyújtás, nyomrögzítés) végrehajtása 

is. 

Szummatív (összegző) értékelésre kerüljön sor minden nagyobb téma után (különösen fontos az előadók 

váltásakor), formája lehet esszé vagy teszt. Az írásbeli témazárók mellett szerepelhetnek komplex 

témaelemzések is (pl. házi dolgozat, jogesetmegoldás, sajtóhír elemzése), amelyek az ismeretek alkalmazási, 

elemzési vagy értékelési szintjét is számon kérhetik. 

 

Módszerek 

 

A tantárgy újszerűsége, nehézsége, az előzmények hiánya miatt kívánatos, hogy az ismeretek átadása 

minél változatosabb módszerekkel történjék.  

A szóbeli ismeretközlés módszerei mellett (előadás, magyarázat, bemutatás, megbeszélés} nagy szerepe van 

- a tankönyv hiánya miatt - az ismeretek rögzítésének: jegyzeteltetés irányítása, tanári vázlat készítése (tábla, 

fólia).  

Adjunk minél nagyobb teret a tanulók önálló munkájának (pl. házi dolgozat kijelölésével, csoportmunka 

szervezésével, sajtófigyeltetéssel). Vita irányításával tegyük lehetővé a saját vélemény kialakítását, 

képviseletét, a konszenzus-készség fejlesztését. 

Mivel a tanulók a gyakorlatot nem követhetik nyomon, ezért oktatási módszerekkel hozható közel hozzájuk a 

rendészeti munka valósága: 

- a média híreinek felhasználásával, felvételek bemutatásával való szemléltetés, 

- megfelelő feladatok gyakorlati végrehajtásának irányítása (pl. elsősegélynyújtás, nyomrögzítés), 

- szimulációs tervek készíttetése (pl. katasztrófa-elhárítás, nyomozati terv),  

- intézménylátogatás szervezése (pl. Bűnügyi Múzeum, kapitányságok, határőr igazgatóságok és 

kirendeltségek, a tűzoltóság objektumai, bírósági tárgyalás). 
 

 

 

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 

 

 A középiskolai biológiatanítás célja, hogy a tanulók ismereteikre, tapasztalataikra, valamint 

készségeikre és képességeikre építve elmélyüljenek az élő természet belső rendjének, a szerveződési 

szintek működése fontosabb módjainak és funkcióinak, az ember testi-lelki egészségét fenntartó 

tényezőknek a megismerésében. Eközben jártasságot szereznek tudásunk forrásainak feldolgozásában, 

érvényességi körének megítélésében és az új ismeretek önálló megszerzésében, felkészülnek a megértő, 

és kritikus gondolkodásra, mindinkább képessé válva a megtévesztés felismerésére és elutasítására. 



Biológiai ismereteik a mindennapi élethez kapcsolódva megalapozzák a környező élővilág és saját 

szervezetünk jelenségeinek megértését, így a tanulók növekvő mértékben képessé válnak ezek felelős 

befolyásolására. 

A biológia tanulásának eredményeként a folyamatosan alakuló természetszemlélet és biológiai 

műveltség alapján a tanulók felismerik, hogy a különböző szerveződési szintű élő rendszerek eltérő 

módon, de egymással összefüggésben működnek. Rájönnek, hogy az élőlények és az életközösségek 

változatossága, a biológiai sokféleség megőrzendő természeti érték.  Vizsgálják és értelmezik a biológiai, 

és az ezzel összefüggő természeti, társadalmi és gazdasági rendszerek szoros kapcsolatát, belátják, hogy a 

fenntartható gazdálkodáshoz a természettudományos ismeretek is szükségesek. Megérthetik az élővilág 

állandóságának és változékonyságának alapjait, az élővilág egységét, az ember helyét az élővilág 

evolúciójában, rávilágítva fajunk különleges helyzetére, szabadságunkra és felelősségünkre is. 

Tanulmányozzák az emberi szervezet lényeges önfenntartó folyamatait, középpontba állítva az egészséget 

mint értéket, kialakítva az egészség megőrzését szolgáló magatartásformákat. Feltárják az ember társas 

kapcsolatainak biológiai hátterét, a biológia etikai kérdésekkel való kapcsolatát. A tanulók megismerik és 

alkalmazzák a természettudományos gondolkodás módszereit, elsajátítják a megismerés gyakorlati 

készségeit. A tanulás során alkalmazott egyéni és a csoportmunka módszerek fejlesztik együttműködési 

készségüket, segítik az emberek sokféleségének elfogadását. 

A szakközépiskola sajátos képzési céljainak megfelelően a biológia témakörök tanulása 

rendszerezett elméleti tudás építését teszi lehetővé, amelyhez a lehető legtöbb gyakorlati alkalmazást 

igyekszik hozzákapcsolni, ezzel is segítve a tanulók pályaorientációját, későbbi szaktudásuk 

megalapozását. A megszerzett, mindenki által elérhető természettudományos műveltség birtokában nem 

csak szakemberként állhatják meg helyüket, hanem mindennapi életvitelüket is értékekre alapozottan, a 

természet és saját egészségük iránt érzett felelősséggel alakíthatják ki. 

A biológia tantárgy széleskörűen kapcsolódik a Nemzeti Alaptanterv kiemelt fejlesztési 

feladataihoz. Az élő természettel és az emberi szervezettel foglalkozó témakörök tanulása közvetlenül 

fejleszti a fenntarthatóság és a környezettudatosság, valamint a testi- és lelki egészséggel kapcsolatos 

kompetenciák alakítását. Tudásuk alkalmazásával a tanulók olyan cselekvési képességekre tesznek szert, 

amelyek a másokért való felelősségvállalás, az állampolgársággal járó demokratikus szerepek 

gyakorlására is felkészítik őket. Az ember mint biológiai lény többszempontú megismerése fejleszti 

önismeretüket és feltárja a társas kapcsolatok, azon belül a család fontosságát. A Kárpát-medence 

természeti értékeinek megismerése, az élő környezet változásának történetisége gazdagítja a hon- és 

népismeret körébe tartozó kompetenciákat, miközben a nemzeti ön- és azonosságtudatot is fejleszti. Az 

élő természet védelmével, az egészségünk megőrzésével kapcsolatban felmerülő erkölcsi kérdések 

megválaszolásával fejlődik a tanulók személyisége, elmélyül önismeretük, és érettebbé válik társas 

kultúrájuk. A tanult ismeretek felhasználásával, a természet és az ember iránti nyitottság és érdeklődés 

kialakításával a biológia elősegítheti a pályaorientációt, a természettudományos területeken való 

továbbtanulás választását. A korszerű, aktív tanulási módszerek a tanulás tanítását is lehetővé teszik, 

miközben sokféle információforráshoz adnak hozzáférést, elősegítve a tanulók médiatudatosságának 

fejlődését. 

A biológia tanítása során kiemelt feladat a kulcskompetenciák tudatos fejlesztése. Jellegénél fogva 

a természettudományos és technikai terület áll a középpontban, ehhez közvetlenül kapcsolódnak a 

témakörök közműveltségi elemei és fejlesztési feladatai. A jelzett tantárgyi kapcsolódásokban 

megjelennek a matematikai kompetencia elemei, melyek nélkül nehezen képzelhető el a tudás gyakorlati 

alkalmazása. A tanuláshoz felhasznált információforrások, az információs és kommunikációs eszközökre 

alapozott korszerű tanulási környezet feltételezi és fejleszti is a tanulók digitális kompetenciáit, 

lehetőséget adva a hatékony és önálló tanulás erősítésére. Az egyéni és csoportos tanulási helyzetekben 

kiemelten fontosak az anyanyelvi kommunikáció készségei és képességei, ezek fejlesztését jól 

megtervezett helyzetek és eszközök szolgálják. A természet nem csupán értelmi oldalról közelíthető meg, 

fontos emellett a pozitív érzelmi viszonyulások kialakítása is, ehhez eszközül szolgál az esztétikai, 

művészeti tudatosság és kifejezőkészség. A szociális és állampolgári kulcskompetencia fejlesztése 

érdekében a tanítás során hangsúlyozni kell a fenntarthatósággal és egészségmegőrzéssel kapcsolatos 

személyes felelősséget, felkészítve a tanulókat az ezek érdekében való aktív szerepvállalásra.  

 

 



Fejlesztési követelmények 

 Ismertessük meg a tanulóval a szűkebb, illetve a tágabb környezetében előforduló és a biológiai 

művelődési anyagban szereplő - különböző szerveződési szintű - anyagok, élőlények alapvető 

tulajdonságait, az élő anyag jellemzőit. 

 Tegyük képessé a tanulót arra, hogy magyarázni tudja ismereteinek mennyisége és mélysége 

szerint a biológiai művelődési anyagban feldolgozott jelenségekhez, folyamatokhoz hasonlókat is, és 

használja, alkalmazza a mindennapi élet feladatainak, problémáinak megoldásában a biológiai 

művelődési anyag elsajátítása során szerzett jártasságait, képességeit, készségeit. 

 Ismertessük meg az élelmiszerek tápanyagtartalma és értéke közötti összefüggést, az ember 

egészséges életműködését veszélyeztető anyagok hatásait. 

 Tudatosítsuk a tanulóban, hogy a biológiai jelenségek, folyamatok egyik alapvető jellemzője az 

idő; az idő múlásával az élőlények is változnak. Adjunk áttekintést a földi élet periodikus 

változásairól, az emberi élet szakaszainak főbb jellemzőiről, az életfolyamatok 

visszafordíthatatlanságáról. 

 Adjunk képet az egyes kontinensek legismertebb életközösségeiről és hazánk tájainak jellegzetes 

növényeiről, állatairól. 

 Alakítsuk ki a tanuló az irányú képességét, hogy el tudja mondani, le tudja írni a biológiai 

objektumokról, jelenségekről szerzett ismereteit. 

 Tegyük képessé a biológiai ismeretszerzés szempontjából lényeges és lényegtelen jellemzők, 

tényezők elkülönítésére. 

 Törekedjünk arra, hogy a tanuló ismeretszerzési tevékenységében tudja használni a nyomtatott, 

illetve az elektronikus információhordozókat, értse a szellemi fejlettségének megfelelő szintű biológiai 

ismeretterjesztő kiadványok és elektronikus médiumok biológiával kapcsolatos információit. 

 Keltsük fel az érdeklődést a biológiai jelenségek, folyamatok iránt. Tegyük képessé a biológiai 

jelenségek, folyamatok önálló megfigyelésére, tudjon egyszerűbb vizsgálatokat, kísérleteket önállóan 

elvégezni. 

 A biológiai kísérletek kapcsán legyen képes megállapítani, hogy mely tényezők miként 

változnak meg, tanári segítséggel rendezze a megfigyelések, mérések, kísérletek során nyert adatokat. 

 Legyen némi gyakorlata a hasonló, illetve eltérő tulajdonságok, jellemzők alapján a biológiai 

objektumok, jelenségek, folyamatok csoportosításában, rendszerezésében. Törekedjen a vizsgálatok, 

kísérletek eredményeinek értelmezésére. 

 Segítsük a tanulót, hogy a megfigyelései, vizsgálatai, kísérletei során szerzett ismereteit szellemi 

fejlettségének megfelelő szinten - a legfontosabb szakkifejezések helyes használatával - tudja 

megfogalmazni; írásban, egyszerű vázlatrajzokon rögzíteni; leolvasni, értelmezni a biológiai 

jelenségekkel, folyamatokkal kapcsolatos diagramok, ábrák információtartalmát. 

 Ismertessük meg, vétessük észre a természet szépségeit, és segítsünk, hogy a természeti 

szépségek megfelelő helyet foglaljanak el értékrendjében. 

 Mindenekelőtt annak érdekében kövessünk el mindent, hogy a tanulónak legyen igénye fizikai és 

lelki egészségének, egészséges - természetes és mesterséges - környezetének megőrzésére, tekintse 

ezeket az emberiség közös értékének. 

 Törekedjünk arra, hogy a tanuló megértse és a gyakorlatban is alkalmazza a környezet- és 

természetvédelem legfontosabb alapelveit, vállaljon szerepet mikrokörnyezetében a szennyező 

anyagok káros mértékű felhalmozódásának megelőzésében. 

 Tudatosítsuk, hogy a biológiai ismeretek fejlődése a különböző népek, országok tudósai, kutatói 

egymásra épülő munkájának eredménye, s ebben a munkában jelentős szerepet töltöttek be a magyar 

tudósok, kutatók is. 

 

 

10. évfolyam 

 

 A biológia tanulásának ebben a szakaszában a tanulókban – korábbi tanulmányaikat kiegészítve és 

rendszerezve – átfogó kép alakul ki az élőlények testfelépítéséről és életműködéseiről, egyre jobban 

megértik az egyes csoportok közötti fejlődéstörténeti eredetű különbségeket és hasonlóságokat. A 

megismerés különböző módszereinek alkalmazásával és a tanulói teljesítmény segítő értékelésével egyre 



fejlődik egyéni tanulási stílusuk.  

 Az életközösségek természeti környezetben végzett megfigyelésével, az élővilág és az élettelen 

környezet közötti kölcsönhatásokat tanulmányozva felismerik az élőlényeknek az élőhelyi viszonyokhoz 

való alkalmazkodását. Az egyed feletti szerveződési szintek megismerése, az ökológiai rendszerek 

vizsgálata nemcsak az összetett rendszerszerek működésébe ad betekintést, hanem rávilágít a 

megóvásukkal és fenntartásukkal kapcsolatos feladatokra és gyakorlati teendőkre is. Az állati viselkedés 

különféle formáinak és biológiai funkcióinak megismerése alapot ad az emberi magatartás megértésére is. 

 A korábban megismert távoli tájakról alkotott képbe beillesztik a Kárpát-medence élő természeti 

értékeinek és az azokkal való gazdálkodás módjainak ismereteit, ezzel fejlődik a hazához való kötődésük. 

A fenntarthatóságra nevelés céljaival összhangban elképzeléseket, attitűdöket formálnak az élő természeti 

értékek és a környezeti rendszerek megóvásáról. 

 

10. évfolyam 

Óraszám: 72/év 

  2/hét 

Ajánlás az éves óraszám felosztására 

 Témakör Óraszám 

1. Láthatatlan élővilág – Mikrobák. 10 óra 

2. A Zöld Birodalom – A növények világa. 15 óra 

3. Akik benépesítik a Földet – Az állatok világa. 15 óra 

4. 
Kapcsolatok az élők és élettelen között – Élőlények 

és környezetük. 
10 óra 

5. Érthetjük őket? – Az állatok viselkedése. 10 óra 

6. 
Másfél millió lépés Magyarországon – A Kárpát-

medence élővilága. 
10 óra 

 Rendszerező összefoglalás. Év végi ismétlés. 2 óra 

 

 

1.Tematikai 

egység 
Láthatatlan élővilág - Mikrobák. Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás Vírusok, baktériumok, egysejtűek, gombák általános jellemzői.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A mikrobák elterjedését biztosító anyagcsere és genetikai változatosság 

értelmezése a felépítés és működés, valamint a rendszerek szempontjából. A 

baktériumok, gombák, vírusok egészségügyi és gazdasági jelentőségének 

felismerése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Hogyan lehet vizsgálni a szabad 

szemmel nem látható élőlényeket?  

A mikrobiológia alapvető 

vizsgálati módszerei.  

 

Melyek a mikrobák főbb 

csoportjai, milyen a 

testfelépítésük?  

 

Az élővilág szabad szemmel nem látható 

mérettartományának beillesztése a természet 

méretskálájába. A természeti rendszerek, 

szerveződési szintek egymásba épülésének 

felismerése. A mikrobák környezetünkben 

való általános előfordulásának felismerése. 

Mikroszkópos megfigyelések végzése. 

 

A baktériumok és az egysejtűek 

Fizika: geometriai 

optika, domború 

lencse 

képalkotása. 

 

Kémia: kísérleti 

eszközök és 

használatuk; a 

szén szervetlen és 



A vírusok szerkezete. A 

baktériumok sejtfelépítése. Az 

egysejtű eukarióták sejttípusa, 

változatos testfelépítése és 

mozgástípusa. A gombák 

testfelépítése, az egysejtű, fonalas 

és teleptestű típusok. A mikrobák 

elhelyezése az élővilág 

méretskáláján.  

 

Melyek a mikrobák életfeltételei? 

Mi befolyásolja környezeti 

elterjedésüket? 

Anyagcsere típusok.  

A mikrobák földi 

anyagforgalomban játszott 

szerepe, jelentősége. 

Ősbaktériumok. Szélsőséges 

életformák, feltételezett földön 

kívüli életlehetőségek. 

 

Hogyan előzhető meg a káros 

mikrobák elszaporodása? 

Fertőtlenítés és sterilizálás 

fogalma, jelentősége, néhány 

módszer példája. A mindennapi 

környezet higiéniájának 

jelentősége. Az élelmiszerek 

romlásának okai, tartósítási 

lehetőségek. 

Növények mikrobiális kártevők 

elleni védelmének jelentősége, 

módszerei. 

 

Melyek a mikrobák gazdasági 

hasznosításának lehetőségei?  

A mikrobiális tevékenység 

mezőgazdasági, élelmiszeripari és 

gyógyszeripari jelentősége. Az 

ehető gombák táplálkozási 

jelentősége. 

 

Mi a fertőzés, hogyan terjednek a 

fertőző betegségek? 

A mikrobiális fertőzések módjai, 

megelőzésük és gyógyításuk 

lehetőségei. Helyi és világjárvány 

fogalma, megelőzés és elhárítás 

lehetőségei. 

sejttípusainak a felépítés és működés, a 

rendszerek szempontjai alapján való 

összehasonlítása.  

 

Mikrobák csoportosítása a rájuk jellemző 

anyagcsere típusok alapján, környezeti 

jelentőségük példákkal való bizonyítása. A 

mikrobák és a környezetük közötti 

kölcsönhatások rendszerszemléletű 

elemzése. 

Az élet fizikai határainak tágabb 

értelmezése, Földön kívüli lehetőségeinek 

tudományos alapú felvetése. 

 

Példák a mindennapi életben használható 

fertőtlenítési és sterilizálási eljárásokra. 

Előnyök és hátrányok összegyűjtése. 

 

Néhány, a mikrobák tevékenységéhez 

köthető tartósítási, konyhatechnológiai, 

élelmiszeripari és gyógyszergyártási 

folyamat kipróbálása. Kísérletek önálló 

elvégzése és értelmezése (erjedés, 

fertőtlenítőszerek hatása). 

 

Kutatómunka a helyi és világjárványok 

kialakulásáról, a megelőzés és elhárítás 

lehetőségeiről; a fertőzések megelőzési 

lehetőségeiről. 

Az orvoshoz fordulás szükségességének 

felismerése. 

szerves vegyületei; 

a kén és 

vegyületei; a 

metán; oxidáció és 

redukció; 

fertőtlenítőszerek; 

halogén elemek. 

 

Földrajz: a 

Naprendszer 

bolygói, 

mellékbolygói; a 

fertőző 

betegségek, 

járványok 

összefüggése a 

népességszám 

alakulásával. 

 

Matematika: 

geometria, 

poliéderek; 

mennyiségi 

összehasonlítás, 

mértékegységek. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: az 

antibiotikumok 

bevezetésének 

hatása a 

népességszám 

változására; a 

járványok történeti 

jelentősége. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

járványok irodalmi 

ábrázolása. 

Kulcsfogalmak

/Fogalmak 

Sejtes és nem sejtes szerveződés, mikroba, vírus, baktérium, penészgomba, élesztő, 

egysejtű, autotróf és heterotróf, antibiotikum.  

 

 



2.Tematikai 

egység 
A Zöld Birodalom - A növények világa. Órakeret 15 óra 

Előzetes tudás 

Szerveződési szintek, sejt és szövet fogalma, az élőlények csoportosításának 

elvei. Ivaros és ivartalan szaporodásmódok lényege. Az éghajlati alkalmazkodás 

példái a növényvilágban. Az éghajlati övek természetes életközösségei. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A rendszerezés különböző lehetséges módjainak felismerése.  

A felépítés és a működés összekapcsolása a növényi szövetek mikroszkópi 

megfigyelése során. A nagy élőlénycsoportok környezeti, egészségügyi és 

gazdasági jelentőségének a fenntarthatóság, valamint a tudomány, technika, 

kultúra szemszögéből való értelmezése.  

A növények esztétikai szerepének felismerése. A biológiai ismereteken alapuló 

önálló véleményalkotás, tudatos vásárlói attitűd formálása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Miért tekinthetők a növények az 

életközösségek termelőinek? 

Hogyan függenek össze a 

növények életfolyamatai a 

sejtszintű felépítéssel és 

működéssel? 

A növényi sejtek felépítése, 

sajátos alkotói. A növényi sejt 

anyagfelépítő működése, a 

fotoszintézis folyamata, feltételei.  

 

Hogyan függ össze a növények 

testfelépítése és életmódja? 

A növényi szövetek alaptípusai.  

A hajtásos növények létfenntartó 

szerveinek felépítése és 

működése. 

 

Hogyan szaporodnak a növények? 

Milyen feltételeket igényelnek 

fejlődésükhöz?  

A virág felépítése, a 

megtermékenyítés. Beporzási 

módok. A növekedés és fejlődés 

tényezői, szabályozása. A 

növényi egyedfejlődés típusai 

(példákkal). Ivartalan szaporodási 

módok. 

 

Melyek a növényvilág jelentősebb 

csoportjai, jellegzetes képviselői? 

A nagy növénycsoportok 

(moszatok, mohák, harasztok, 

nyitvatermők, zárvatermők) főbb 

jellemzői. Példák evolúciós 

folyamatokra, irányokra. 

A növényi sejttípus vizsgálata, a 

felépítés és funkció kapcsolatának 

elemzése. Egyszerű preparátumok 

készítése és mikroszkópi vizsgálata. 

 

A biológiai szerveződés sejt, szövet, 

szerv szinten való értelmezése. 

 

A virág felépítésének és működésének 

elemzése.  Állandóság és változás 

szempontjainak alkalmazása az ivaros és 

ivartalan szaporodásmódok esetében.  

 

 

Megfigyelések a természetben, egyszerű 

laborkísérletek, az eredmények 

rögzítése, következtetések levonása.  

 

A fejlődéstörténeti rendszerben 

tükröződő evolúciós folyamatok 

felismerése. Adott szempontok alapján 

halmazba sorolás.  

 

A növényvilág és az emberi társadalom 

sokoldalú kapcsolatának (pl. élelmezés, 

ipari nyersanyagok, jóléti funkciók) 

értelmezése néhány konkrét példán 

keresztül.  

 

A mezőgazdaságban alkalmazható 

termelési módok lényegi jellemzőinek 

összehasonlítása, vásárlói attitűd 

tudatosítása. 

A fenntarthatóság kérdésének kritikus 

elemzése, alternatívák megfogalmazása. 

Kémia: a víz 

adszorpciója, oxidáció 

(sejtlégzés) és redukció 

(fotoszintézis), 

viaszok, cellulóz, 

szénhidrátok, olajok, 

fehérjék, vitaminok. 

 

Fizika: 

lencserendszerek 

(mikroszkóp), 

elektronmikroszkóp. 

 

Vizuális kultúra: a fa- 

és virágszimbolika. 

 

 

Földrajz: a Föld 

természetes 

növénytakarója; egyes 

fajok jelentősége a 

táplálékellátásban; a 

mezőgazdaság 

termelési módjai, 

ágazatai; globális 

környezeti problémák. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a termelési 

módok és a társadalmi 

fejlődés kapcsolata. 

 

Matematika: 

halmazok. 



 

Mely növények fontosak a 

gazdálkodásban és mindennapi 

környezetünkben? Hogyan és 

miért jelennek meg a növények a 

városi, épített környezetben?  

Gabonafélék, ipari növények, 

erdőalkotó fák, dísznövények 

(néhány ismert példa).  

A városi parkok jelentősége, 

jellegzetes növénycsoportjai, a 

szobanövények gondozási módjai. 

 

Milyen anyagokat köszönhetünk a 

növényeknek? 

Növényi eredetű anyagok 

(élelmiszer alapanyagok, ipari 

nyersanyagok, gyógyszer 

hatóanyagok jelentősége, példái). 

 

Hogyan jelennek meg a 

gazdálkodás és a fenntarthatóság 

szempontjai a 

növénytermesztésben? 

Talajminőség, talajművelés. 

Vegyszeres növényvédelem 

előnyei, hátrányai. A nagyüzemi 

monokultúra és a biogazdálkodás 

előnyei, hátrányai. A nemesítés és 

a fajtamegőrzés jelentősége, 

eljárásai. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Fotoszintézis, növényi szövet és szerv, fejlődéstörténeti rendszer, 

nemzedékváltakozás, nyitvatermő, zárvatermő, növénynemesítés. 

 

 

3.Tematikai egység Akik benépesítik a Földet - Az állatok világa. Órakeret 15 óra 

Előzetes tudás Szerveződési szintek, az élővilág méretskálája, az élőlények csoportosításának 

elvei (Linné és Darwin). Az éghajlati övek természetes élővilága.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felépítés és a működés összekapcsolása az állati szövetek, szervrendszerek 

leírásában. A nagy élőlénycsoportok környezeti, egészségügyi és gazdasági 

jelentőségének bemutatása. Az alkalmazkodás és az állatfajok földrajzi 

elterjedése közötti összefüggések értelmezése az állandóság és a változás 

szempontjából. Az állatvilág és az emberiség sokoldalú kapcsolatának belátása, 

a fenntarthatóság szempontjain alapuló attitűdök, szokások és gyakorlati 

készségek fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Miért van szükségük az állatoknak 

szerves táplálékra? Hogyan 

függenek össze az állatok 

Az állati sejtek lényegi jellemzőinek, a 

felépítés és funkció kapcsolatának 

felismerése. A táplálkozás, 

Kémia: oxidáció; 

oxigén és vegyületei; 

fehérjék, szénhidrátok, 



életfolyamatai a sejtszintű 

felépítéssel és működéssel? 

A lebontó anyagcsere biokémiai 

folyamatai, sejten belüli 

lokalizációja. A sejtlégzés 

folyamata, feltételei. A felépítés, 

anyagátalakítás, raktározás 

lehetőségei. 

 

Hogyan függ össze az állatok 

testfelépítése és életmódja? 

Az állati szövetek alaptípusai. Az 

állati szervezet létfenntartó 

szervrendszerei és szervei. 

Meghatározó evolúciós 

folyamatok, fejlődési lépések és 

irányok. 

 

Milyen szaporodásmódok 

fordulnak elő az állatvilágban? 

Hogyan alakult ki és mi a 

jelentősége az ivaros (szexuális) 

szaporodásnak?  

Ivartalan szaporodásmódok példái. 

Ivaros szaporodás elve, a 

megtermékenyítés módjai. 

Egyedfejlődési szakaszok, típusok. 

Egyedfejlődés és törzsfejlődés 

kapcsolata. 

 

Melyek az állatvilág, nagyobb 

csoportjai, jellegzetes képviselői?  

A nagy állatcsoportok főbb 

jellemzői, jellegzetes fajok. Példák 

evolúciós folyamatokra, irányokra. 

 

Melyek a gazdálkodás 

szempontjából legfontosabb 

állatcsoportok? Milyen gazdasági 

és környezeti hatása van a 

nagyüzemi állattenyésztésnek? 

Milyen alternatív gazdálkodási 

módok vannak? 

Halászat, haltenyésztés. 

Vadállomány, vadgazdálkodás. 

Húshasznosításra tartott állatok.  

Tejtermelés, tejtermékek, 

fogyasztásuk előnyei. Az állatte-

nyésztés biológiai alapjának 

jelentősége. A takarmány-

termesztés, hulladékelhelyezés 

környezeti hatása. 

 

Miért tartunk társként, 

tápanyagfelvétel és lebontás, valamint a 

szervezet energiaigénye és ellátása 

közötti összefüggés felismerése. 

 

A szervrendszerek törzsfejlődésének az 

állandóság és változás szempontjain 

alapuló értelmezése.  

Megfigyelések, modellek, makettek 

használata, kísérletek önálló elvégzése, a 

mikroszkóp önálló használata. 

 

Állandóság és változás szempontjainak 

alkalmazása a szaporodásmódok és az 

egyedfejlődési folyamatok 

értelmezésében.  

 

Lényegi jellemzők megkülönböztetésén 

alapuló rendszertani csoportokba 

sorolás. 

 

Az állatvilág és az emberiség sokoldalú 

kapcsolatának belátása, a 

fenntarthatóság szempontjain alapuló 

attitűdök, szokások és gyakorlati 

készségek.  

 

Etikai elvek szélesebb értelmezése, 

kiterjesztése az állatokkal való 

bánásmód területére. 

Érvek és ellenérvek a hobbiállatok 

tartásával kapcsolatban. 

 

Ismeretterjesztő források feldolgozása a 

bionika témaköréből, az információk 

kritikus értelmezése a tanultak tükrében. 

zsírok; fehérjék, 

kalcium és vegyületei, 

hemoglobin, kollagén. 

 

Fizika: rugalmasság, 

szilárdság, emelőelv, 

gázok oldhatósága 

vízben. 

 

Földrajz: 

korallzátonyok, 

édesvizi és tengeri 

mészkő. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a gerinces 

állatok történeti 

jelentősége.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a kutya szó 

nyelvi jelentésvilága, 

kapcsolódó jelentései.  

 

Etika: az élet tisztelete. 



kedvtelésből állatokat? Melyek az 

állattartás elemi szabályai, 

törvényi keretei? 

A kutya és az ember együttélése, 

kutyatartási szokások, szabályok. 

Egyéb társ- és hobbiállatok, 

tartásuk módjai (halak, madarak, 

hüllők tartása). Az etikus 

állattartás elvei, törvényi 

szabályozása. Az állatvédelmi 

törvény főbb elvei, előírásai. 

 

Mit tanulhat a technika az 

állatoktól? 

A bionika fogalma, területei, 

néhány fontosabb alkalmazás 

példája. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Sejtlégzés, mitokondrium, embrionális és posztembrionális fejlődés, állati szövet és 

szerv, gerinctelen és gerinces állat, állattenyésztés, vadgazdálkodás, bionika. 



4.Tematikai egység 
Kapcsolatok az élők és élettelen között - Élőlények és 

környezetük. 
Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás Az időjárás és az éghajlat elemei, élettelen környezeti tényezők, tűrőképesség, 

faj, a fizikai környezet jellemzői (hőmérséklet, páratartalom, légnyomás). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életközösségek mint rendszerek vizsgálata, a természet erőinek és 

kölcsönhatásainak megismerése. Az életközösségek változásának, az 

anyagkörforgás folyamatainak megfigyelésén és vizsgálatán keresztül a ciklikus 

és lineáris változások megismerése. Természeti rendszerek leírására szolgáló 

módszerek használata terepen végzett vizsgálatok során. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Melyek az élővilág magasabb 

(egyed feletti) szerveződési 

szintjei? 

Populáció, társulás fogalma, 

jellemzői. A bioszféra szintje, a 

globális folyamatok iránya, 

jelentősége. 

 

Hogyan befolyásolják az élettelen 

környezeti tényezők az élőlények 

létfeltételeit? 

Az élőlények környezeti igénye 

(napfény, hőmérséklet, levegő, 

víz, talaj), a szárazföldi és vízi 

környezet sajátosságai. Környezeti 

eltartóképesség, tűrőképesség, 

korlátozó tényező, bioindikáció, 

indikátor szervezet fogalma, 

példái.  

 

Hogyan vizsgálhatók az 

életközösségek? Milyen 

kapcsolatok, kölcsönhatások 

működnek az együtt élő fajok 

között? Hogyan jellemezhető az 

élőlények komplex életfeltétel 

rendszere?  

Állapotjelzők és módszerek. Az 

életközösségek vízszintes és 

függőleges elrendeződése. 

Populációs kölcsönhatások 

fogalma, példái. Niche fogalma, 

néhány példa. A szabad és a 

foglalt niche biológiai 

következményei. 

 

Milyen változások, folyamatok 

figyelhetők meg az 

életközösségekben? 

Példák az életközösségekben zajló 

A rendszerek 

szemléletmódjának 

alkalmazása az élővilág 

egymásba épülő 

szerveződési szintjeinek 

értelmezésében. 

 

Az élettelen környezet és az 

élővilág közötti 

kölcsönhatások elemzése. 

Életközösségek vizsgálata 

terepen, a tapasztalatok 

rögzítése. 

 

Az élőlények egymásra 

gyakorolt hatásának 

vizsgálata megfigyelések és 

kísérletek alapján. Az 

élőlények 

életközösségekben játszott 

szerepének elemzése, 

összehasonlítása 

diagramok, képek, videók 

alapján. A biológiai 

hálózatok felépítésének és 

működésének bemutatása 

konkrét példákon. 

 

Életközösségek vizsgálata 

terepen, a tapasztalatok 

rögzítése. 

Az anyag, energia és 

információ szempontjainak 

alkalmazása az 

életközösségekben zajló 

folyamatok értelmezésében. 

Az anyagi körfolyamatok 

és az energiaáramlás 

közötti különbség 

felismerése. A 

Földrajz: földrajzi övezetesség; a 

föld gömbhéjas szerkezete, 

bioszféra; az éghajlat tényezői, a 

levegő és a felszíni vizek 

felmelegedése. 

 

Matematika: matematikai modellek 

(gráfok, függvények, 

függvényábrázolás, statisztikai 

elemzések); mennyiségekkel való 

műveletek. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

Erőforrások, termelési kultúrák, 

környezetátalakítás. 

A szikesedés és talajerózió mint 

történelemformáló tényezők; 

növényi, állati és emberi élősködők 

demográfiai hatásai. 

 

 

 

 



anyagkörforgásra. 

Táplálékpiramis. 

Ciklikus folyamatok, egyirányú 

változások, véletlenszerű és 

kaotikus létszámingadozások. 

táplálékhálózatok 

felépítése, a 

táplálékpiramisok és a 

mezőgazdaság, élelmezés 

kérdései közötti 

összefüggések keresése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Populáció, társulás, ökoszisztéma, bioszféra, élőhely, niche, szimbiózis, predáció, 

élősködés, antibiózis, versengés, környezeti eltartóképesség, biodiverzitás, 

biomassza, táplálékpiramis, táplálkozási hálózat. 

 

 

5.Tematikai egység Érthetjük őket? - Az állatok viselkedése. Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás 
Az éghajlati alkalmazkodás példái az állatvilágban (biomok). Jelentősebb 

állatcsoportok lényegi jellemzői. Állati viselkedésformák, öröklött és tanult 

magatartás. Megfigyelés és kísérletezés célja és módszerei a biológiában. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az állati magatartás megfigyeléséhez és elemzéséhez szükséges alapfogalmak, 

szemléletmódok kialakítása. Viselkedésformák példáinak típusokba sorolása, a 

cél, forma és eredet kérdéseinek megválaszolása. A viselkedés és a környezet 

kapcsolatának megfogalmazásán keresztül az állati viselkedés alkalmazkodási 

folyamatként való értelmezése. Az emberi viselkedésre vonatkozó tanulságok 

és következtetések levonása.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Milyen szerepe lehet a viselkedésnek az 

állatok életében? 

Az állati magatartás funkciójának 

értelmezése, fontosabb területei és 

példái. 

 

Milyen formái, elemei lehetnek az 

állatok viselkedésének? 

A magatartás (mozgási) elemekre, 

egységekre bontása, mozgásmintázat 

fogalma, példái. 

 

Miben térnek el a magatartás öröklött, 

illetve tanult formái? 

Feltétlen reflex fogalma, példái. 

Öröklött mozgáskombináció jellemzői, 

feltételei (inger, kulcsinger, belső 

motiváció). A tanult magatartásformák 

jelentősége az alkalmazkodásban, 

optimalizációban. Társításos (feltételes 

reflex), operáns és belátásos tanulás. A 

megerősítés szerepe. 

Hogyan kommunikálnak az állatok? 

Az állati kommunikáció célja (pl. 

jelzés, figyelmeztetés, agresszió) és 

formái (pl. akusztikus, kémiai és 

vizuális jelzések). 

Az állati viselkedésmódok 

motivációinak, alkalmazkodási és 

optimalizációs jellegének 

felismerése. 

Megfigyelt jellemzők alapján 

típusok felismerése, besorolás. 

 

Az állati viselkedés megfigyelése, a 

tapasztalatok rögzítése, elemekre 

bontás és összegzés. 

 

Az öröklött és tanult 

magatartásformák, tanulási típusok 

megkülönböztetése, típusokba való 

besorolás. 

A magatartás és az állatok 

környezethez való alkalmazkodása 

közötti összefüggés felismerése. 

 

Az állati kommunikáció módjainak 

felismerése konkrét 

magatartásmódok, viselkedési 

helyzetek esetében. 

 

Az állati viselkedés és az emberi 

magatartás bizonyos területeinek és 

elemeinek összehasonlításán alapuló 

Testnevelés és sport: 

mozgásformák. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális és 

non-verbális 

kommunikáció. 

 

Fizika: rezgések, 

hullámok, frekvencia; 

hang, ultrahang. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a csoportos 

agresszió példái az 

emberiség 

történelmében, a 

tömegek 

manipulásának 

eszközei. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a 

reklámok hatása, 

szupernormális 

ingerek. 



 

Milyen hasonlóságok és különbségek 

figyelhetők meg az állati viselkedés és 

az emberi magatartás között? 

Agresszió, önzetlenség, személyes tér, 

államalkotás jellegzetességei. A 

szocialitás megjelenése, a kultúra 

magatartást befolyásoló hatása. 

következtetések, a hasonlóságok és 

különbségek felismerése. 

 

Etika: csoportnormák, 

önismeret, énkép. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reflex, kulcsinger, motiváció, adaptáció, tanulás, kommunikáció, agresszió, 

altruizmus, kulturális öröklődés. 

 

 

6.Tematikai egység Másfél millió lépés Magyarországon... - A Kárpát-

medence élővilága. 
Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás Környezet, szerveződési szintek, környezetszennyezés, életközösség, diverzitás 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hazához való kötődés erősítése Magyarország és a Kárpát-medence 

életközösségeinek megismerésével. Egyes környezeti problémák 

következményeinek megismerésén keresztül az emberi tevékenységnek a 

környezetre való hatásának a vizsgálata. Helyi környezeti problémák 

megismerése, felkészülés a figyelemfelhívásban és megoldásban való aktív 

szerepvállalásra. A természetes életközösségek, a biológiai sokféleség 

megőrzésével kapcsolatos értékszemlélet, felelősségérzet, attitűd és 

szokásrendszer fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Melyek a Kárpát-medence jellegzetes 

élőhelyei, életközösség típusai és 

társulásai? Miként védik élő természeti 

örökségünket nemzeti parkjaink? 

Vizes élőhelyek, fátlan társulások, fás 

társulások, erdő típusok. 

 

A magyarországi nemzeti parkok területi 

elhelyezkedése, jellegzetes tájai és védett 

értékei. A Kárpát-medence területén 

található jelentősebb természetvédelmi 

területek. 

 

Hogyan befolyásolja az emberi 

tevékenység az életközösségeket? Milyen 

veszélyek fenyegetik élő természeti 

értékeinket és mit tehetünk a védelmük 

érdekében? 

A Kárpát-medence természeti képének, 

tájainak néhány fontos átalakulása az 

emberi gazdálkodás következtében. 

Az emberi tevékenység életközösségekre 

gyakorolt hatása, a veszélyeztetés 

lehetőségei.  

Tartósan fenntartható gazdálkodás és 

pusztító beavatkozások példái. A 

Terepen végzett ökológiai 

vizsgálat során az 

életközösségek állapotának 

leírására szolgáló adatok 

gyűjtése, elemzése. A 

fajismert bővítése a vizsgált 

élőhelyek jellegzetesen 

magyar növényeivel és 

állataival. 

 

 

Helyi környezeti probléma 

felismerése, adatgyűjtés, 

cselekvési stratégia 

kialakítása. 

A lokális és globális 

megközelítési módok közötti 

kapcsolat felismerése az 

ökológiai rendszerek 

tanulmányozása során.  

 

Az ember felelőssége: 

A környezetvédelem erkölcsi 

kérdés 

Önkorlátozás, önfegyelem, 

önmérséklet! 

Földrajz: a Kárpát-

medence, hazánk 

nagytájai, erózió, humusz. 

 

Kémia: műtrágyák, 

növényvédőszerek, 

rovarölőszerek. 

 

Matematika: grafikonok, 

mérés. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a 

Kárpát-medence történeti 

ökológiája (fokos 

gazdálkodás, lecsapolás, 

vízrendezés, szikesek, 

erdőirtás és -telepítés, 

nagyüzemi gazdálkodás). 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

természetleírások. 



természetvédelem törvényi szabályozása. 

Helyi cselekvési lehetőségek, civil 

szervezetek szerepe. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Társulás, biológiai sokféleség, természeti érték, vizes élőhely, fás társulás, fátlan 

társulás, özönnövény, veszélyeztetettség, természetkárosítás, természetvédelem. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a  

ciklus végén 

A biológiai szerveződési szintek ismerete, megfelelő kezelése a 

problémamegoldás során. Felépítés és működés összefüggésén alapuló 

magyarázatok, következtetések a növényi és állati szervezet megismerése során. 

Az autotrófia biokémiai lényegének és ökológiai jelentőségének felismerése. A 

természetes élőhelyek típusainak, jellemzőinek lényegi ismerete, az egyes 

élőlénycsoportok környezeti igényével való kapcsolatba hozása. Az állati 

viselkedésmódok céljának, formáinak és eredetének, az állati közösségekben 

meghatározó társas kapcsolatok formáinak és funkcióinak ismerete. Etikai elvek 

alkalmazása az ökológiai problémák értelmezése és megoldása során. Aktív 

szerepvállalás és cselekvőképesség a helyi természeti értékek védelmében. A 

biológiai vizsgálatok megfelelő eszközeinek és módszereinek gyakorlati 

alkalmazása. Az internet és a könyvtár nyújtotta lehetőségek használata az önálló 

tanulás során. 

 

A továbbhaladás feltételei:   

 ismerjék az élőlények legfontosabb csoportjaira jellemző testszerveződési formákat 

 legyenek képesek a különféle élőlények életműködéseinek lényegét kiemelni és 

megfogalmazni 

 ismerjék fel, hogy ugyanazt az életműködést többféle testfelépítés is eredményezheti 

 legyenek képesek az élőlényeket testszerveződésük és életműködésük alapján 

összehasonlítani, csoportosítani 

 legyenek képesek elkülöníteni az élőlények önfenntartó és fajfenntartó működését 

 a testszerveződés és az anyagcsere-folyamatok alapján értsék, hogy a növények, a gombák 

és az állatok miért alkotnak külön országot az élőlények természetes rendszerében 

 értsék az autotróf és heterotróf anyagcsere lényegét 

 értsék meg, hogy a fotoszintézis folyamata miért alapvető a földi élővilág szempontjából 

 ismerjék a növényi sejtek és szövetek legfontosabb jellemzőit 

 tudjanak példát mondani arra, hogy a szövetes növények a különféle életműködéseiket 

milyen testszerveződési formákkal valósítják meg 

 ismerjék a zárvatermők szaporodásának, mag és termés-képzésének főbb szakaszait 

 ismerjék az állati sejtek és szövetek legfontosabb jellemzőit 

 tudjanak példát mondani arra, hogy az állatoknál az egyes életműködéseket milyen 

testszerveződés biztosítja 



 ismerje az embrió fejlődésének és a különböző átalakulásos fejlődési módoknak főbb 

szakaszait 

 ismerjenek néhány példát az ivadékgondozás különféle formáira 

 ismerjék a gombák legfontosabb jellemzőit, biztosan ismerjék fel a gyilkos galócát 

 legyenek képesek egyszerű biológiai vizsgálatokat, kísérleteket elvégezni, a változásokat 

észlelni és értelmezni, a tapasztalatokat rögzíteni 

 ismerjék meg a mikroszkóp használatát, tudják értelmezni az észlelt képet 

Értékelési szempontok:  
 Az elégséges szint eléréséhez a tanuló tudja az ismereteket felidézni, azok segítségével egyszerű 

feladatokat megoldani, alapvető összefüggéseket megfogalmazni (pl. a növények által előállított oxigén a 

heterotróf élőlények létének alapja), kész ábrákon ismerje fel a tanult részeket, legyen képes az 

ismereteket rendszerezni, csoportosítani. 

 Jeles szinten a tanulótól elvárható a következtetések megfogalmazása, problémafeladatok 

megoldása, kísérlet önálló elvégzése, eredmények rögzítése, értékelése, ábrák önálló készítése, 

bonyolultabb összefüggések megértése, az ismeretek alkalmazása. 

11. évfolyam 

 E tanulási szakasz célja az emberi szervezet felépítésének és működésének, az ember testi és lelki 

egészségének, a természeti környezetbe való beilleszkedésének vizsgálata. Az elméleti háttér ismerete 

párosul a természettudományos gondolkodás módszereivel és a vizsgálódáshoz szükséges gyakorlati 

készségekkel, ezzel elősegítve a tanulás tanítását is. 

 A mindennapi élettel való kapcsolódások az érdeklődés felkeltését és a tudás alkalmazását 

egyaránt szolgálják, egyben erősítik a gazdasági nevelést és a pályaorientációt. Megjelennek a biológiai 

szerveződés egymásba épülő szintjei, a különféle élő rendszerek és a közöttük lévő összefüggések. 

Megismerésük során a tanulók követik az anyag, az energia és az információ szempontjait, 

megfigyelhetik az állandóság és változás jelenségeit. 

 Az ember minél mélyebb megismerése érdekében nem csak a testi felépítést, hanem a lelki 

alkatot, az önismerettel és a társas magatartással összefüggő problémákat is vizsgálják. Ezek a biológiai 

ismeretek megalapozzák a tanulók önismeretét és társas kultúráját, felkészítik őket testi és lelki 

egészségük tudatos fejlesztésére, megőrzésére. Ez a cél összekapcsolódik a másokért érzett 

felelősségvállalással, ezzel a közösségi érzést, a hazafias nevelést is erősítve. 

 Az élettelen és az élő természet kapcsolatába, az életközösségek bioszféra szintjéig követhető 

felépülésébe és működésébe való bepillantás formálja az egyéni életvitelt, és kialakítja a fenntarthatóságot 

szolgáló közösségi cselekvésben való aktív állampolgári részvétel képességét.  

 

11. évfolyam 

Óraszám: 108/év 

 3/hét 

 

Ajánlás az éves óraszám felosztására 

 

 Témakör 
Óraszám 

 

1. Sejtjeinkben élünk – A sejt. 10 óra 

2. Szépség, erő, ügyesség – Az emberi test. 15 óra 

3. Szorgos szerveink – A szervezet anyagforgalma. 15 óra 

4. 
Védelmi vonalaink – Az immunrendszer és a 

bőr. 
10 óra 



5. 
Egyensúly és alkalmazkodás – Az életműködések 

szabályozása. 
15 óra 

6. 
Vagyok, mint minden ember... Az ember egyéni 

és társas viselkedése. 
8 óra 

7. 
Az élet kódja – A biológiai információ és 

átörökítése. 
11 óra 

8. Új kezdetek – szaporodás, szexualitás. 8 óra 

9. Kibontakozás – Biológiai evolúció 8 óra 

10. Jövőnk a tét – Gazdálkodás és fenntarthatóság 6 óra 

11. 
Összegző ismétlés. Rendszerező összefoglalás. 

Útravaló. 
2 óra 

 

1.Tematikai egység Sejtjeinkben élünk - A sejt. Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás A sejt felépítése, fontosabb sejtalkotók. Állati és növényi sejt 

megkülönböztetése. Szövet fogalma, típusai.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sejt biológiai szerveződési szintként való meghatározása. Rendszer és 

környezet összefüggéseinek alkalmazása a sejt felépítésének és 

működésének magyarázatában. Felépítés és működés közötti összefüggések 

megértése, a szerkezet és a kémiai felépítés összekapcsolása. Anyag, 

energia és információ fogalmainak alkalmazása a sejtben végbemenő 

folyamatok értelmezése során. Állandóság és változás értelmezése a sejtben 

zajló folyamatok vonatkozásában.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek, 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Milyen sajátos fizikai-, kémiai 

jellemzői vannak a sejteknek? 

A környezet fizikai hatásai és az 

életlehetőségek közötti 

összefüggések. 

A víz biológiai szempontból 

fontos jellemzői. A sejtplazma 

mint oldat.  

A környezeti koncentráció hatása.  

A sejteket felépítő szerves 

anyagok fontosabb típusai, 

sajátos biológiai funkciói.  

 

Hogyan működik a sejt, mint 

bonyolult vegyi üzem? 

Az enzimműködés lényege, 

jelentősége.  

A sejteket károsító fizikai és 

kémiai hatások főbb típusai. 

 

Miért igényelnek a sejtek 

energiát? Hogyan juthatnak 

hozzá? 

A biológiai folyamatok 

Az élő állapot fizikai 

feltételeinek, határainak 

meghatározása. Rendszer és 

környezet összefüggésének 

elemzése. 

Az élő rendszerek sajátos 

kémiai összetételének 

ismerete, a bennük végbemenő 

kémiai folyamatok 

szabályozottságának belátása.  

A fizikai hatások élőlényekre 

gyakorolt hatásának elemzése, 

egyszerű kísérletek elvégzése, 

értelmezése. 

 

Az élő rendszerek 

energiaszükségletének 

megértése, a sejtszintű 

energiaátalakító folyamatok 

lényegének ismerete. 

 

A sejtműködés 

szabályozottságának 

felismerése, általánosítása az 

Fizika: diffúzió, ozmózis; hő, 

hőmérséklet; 

elektromágneses hullámok, 

hullámhossz; energia 

fogalma, mértékegysége, 

formái és átalakíthatósága, 

potenciál, feszültség. 

 

Kémia: fontosabb fémes és 

nem fémes elemek; szerves 

vegyületek sajátosságai, 

csoportjai; kémhatás, pH; 

ion; oldódás, oldatok 

koncentrációja, kémiai kötés, 

katalízis, katalizátor. 

 

Matematika: a mennyiségi 

jellemzők kifejezése 

számokkal; a számok 

értelmezése a valóság 

mennyiségeivel, 

nagyságrendek; hossz-, 

terület-, felszín-, 

térfogatszámítás; halmazok 



energetikai összefüggései. Az 

ATP szerepe. 

Felépítő anyagcsere: 

fotoszintézis.  Lebontó 

anyagcsere: sejtlégzés, erjedés. 

A folyamatok alapegyenlete, 

energiamérlege. 

 

Hogyan képesek a szervezet 

sejtjei összehangolni a 

működésüket?  

A sejtmembrán jelforgalmi 

funkciója. A kémiai 

kommunikáció, anyagfelvétel és -

leadás módjai.  

élő állapotra. használata, osztályokba 

sorolás, rendezés. 

 

Informatika: az információ 

fogalma, egysége 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biogén elem, enzim, kicsapódás, lebontó és felépítő anyagcsere, sejtlégzés, 

erjedés, fotoszintézis, mitokondrium, zöld színtest. 

 

 

2.Tematikai egység Szépség, erő, ügyesség - Az emberi test. Órakeret 15 óra 

Előzetes tudás 

A gerinces testfelépítés alapvető jellemzői. Az ember fő testtájai, arányai és 

szimmetriái. Az emberi egyedfejlődés főbb szakaszai. A csont szöveti 

szerkezete, csontok kapcsolódási módjai. Az emberi csontváz fő elemei. A 

harántcsíkolt izomszövet felépítése. Az izomműködés alapvető mechanikai 

elvei. A törzs és a végtagok mozgásképességét kialakító szervrendszerek 

felépítése és működése. A mozgás és az egészség közötti alapvető 

összefüggések. A mozgásszegény életmód egészségkárosító hatása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ember megismerésével és egészségével összefüggő tudatosabb testkép 

kialakítása. A testképen alapuló önelfogadás erősítése. Az emberi 

mozgásképesség mélyebb megértése, a szervrendszerek felépítésének és 

működésének kapcsolatba hozása. A biológiai szerveződési szintek együttes 

kezelése a mozgásképességgel összefüggő magyarázatokban. A kémiai 

felépítés és a működés kapcsolatának értelmezése a csont és az izom 

vonatkozásában. Állandóság és változás szemléleti alkalmazása az izom 

összehúzódás, az izommozgás és a mozgásképesség fejlődése esetében. A 

rendszeres testmozgás élettani hatásának ismeretén alapuló tudatos életmód 

iránti igény kialakítása, erősítése. Az egészség megőrzendő értékként való 

tudatosítása. A testi és lelki egyensúly kapcsolatának, együttes 

jelentőségének elfogadtatása.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek, 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Milyen külsődleges, formai 

jellegek figyelhetők meg az 

emberi testen?  

Szimmetria, testtájak és arányok. 

A felegyenesedett testtartás, 

gerincoszlop alakja, tartáshibák. 

A testi jellegek eltérései, 

átlagértékek és szélsőségek. Az 

emberi rasszok jellemző testi 

Az emberi test szimmetria 

viszonyainak bemutatása, a fő testtájak 

megnevezése. Érvek gyűjtése a helyes 

testtartás fontosságáról. 

Az emberi fajra jellemző testi 

sokféleség okainak vizsgálata 

példákon. 

 

A saját testtel kapcsolatos ismeretek 

Matematika: 

Halmazok 

használata; 

tulajdonságok 

kiemelése, 

analizálása. 

Szimmetria; forma, 

arányok 

összehasonlítása, 



jellegei.  

 

Milyen kép él bennünk a 

testünkről? El tudjuk-e fogadni a 

saját testünket? 

Testkép és lelki egyensúly 

összefüggése. A normál testsúly, 

testalkat megőrzésének 

fontossága.  

A megjelenés, a testkép 

módosításának lehetőségei, 

előnyök, mellékhatások, 

veszélyek. 

 

Milyen a csont összetétele, 

szöveti és szervi felépítése? 

Hogyan kapcsolódnak egységes 

rendszerré a csontjaink? 

A csont szilárdsága és 

rugalmassága, a kémiai összetétel 

és a szöveti-, szervi felépítés főbb 

jellemzői. A csontok formai 

típusai, kapcsolódási formái.  

 

Miként alakítják ki az izmok 

testünk mozgásképességét? 

A vázizmok összehúzódási 

képessége. A hajlító és feszítő 

izmok működése néhány példán. 

Az Emelőelv érvényesülése. Az 

izomerő és munka értelmezése.  

 

Milyen összefüggés van az 

életmód, munka és a 

mozgásszervrendszer állapota 

között? 

A fizikai terhelés hatása a 

csontozatra és az izomzatra. A 

munkaterhelés lehetséges hatása, 

az alkalmazkodás módja.  

 

Hogyan előzhetők meg a 

mozgásszervi megbetegedések, 

sérülések? Milyen elsősegély 

alkalmazható sérülések esetén?  

A mozgásszegény életmód káros 

következményei. 

Szűrővizsgálatok lehetősége, 

fontossága. 

A bemelegítés, erősítés, nyújtás 

biológiai alapjai, fontossága. 

Sérülések típusai, alapvető 

elsősegélynyújtási ismeretek. 

 

elmélyítése, képzetek formálása, 

tévképzetek felszínre hozása, 

korrigálása. Önismeretet fejlesztő 

csoportmunka feladatok.  

 

A csontok szerkezete, összetétele és 

funkciója közötti összefüggések 

felismerése. A csontok egymással és az 

izmokkal való kapcsolódási módjainak 

összefüggésbe hozása a 

mozgásképességgel. Metszetek és 

makettek használata. 

 

Az izom összehúzódás szöveti szintű 

értelmezése. Az izomzat hierarchikus 

felépítésének, rendszerszerűségének 

felismerése. 

A szövet-, szerv- és szervezetszintű 

működések összefüggésbe hozása. 

Mechanikai elvek alkalmazása. 

A testi képességek, adottságok és a 

munkavégzés, munkaformák 

összefüggésének elemzése. 

 

Adatgyűjtés a mozgásszegény életmód 

egészségkárosító hatásairól. A 

rendszeres testmozgással kapcsolatos 

szokások és tapasztalatok felmérése az 

osztály tanulóinak körében.  

 

Az önvizsgálatok és rendszeres 

szűrővizsgálatok fontosságának 

belátása. 

A baleset megelőzés teendőinek 

összegyűjtése különböző 

élethelyzetekben (pl. sportolás, 

házimunka, közlekedés). 

Elsősegélynyújtás megismerése a 

vizsgált baleseti sérülések körében. 

Az edzettség, fittség állapotának 

biológiai leírása, vizsgálata és 

értékelése. 

osztályokba 

sorolása, rendezése 

különféle 

tulajdonságok 

szerint. 

 

Vizuális kultúra: 

formák 

arányviszonyai; 

vizuális reklámok. 

 

Földrajz: 

kontinensek 

földrajza, népek, 

népcsoportok. 

 

Fizika: sűrűség, 

szilárdság, 

rugalmasság; erő, 

munka, energia; 

egyszerű gépek. 

 

Kémia: a víz; 

kalcium és 

vegyületei; fehérjék; 

kolloid állapot. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

emberábrázolás a 

képzőművészetben, 

filmben és 

irodalomban; a 

divat. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgáskultúra, 

prevenció, 

életvezetés, 

egészségfejlesztés; 

a helyes testtartás; 

gerincvédelem; a 

fittség jellemzői. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

testbeszéd, arcjáték. 



Hogyan növelhető a fizikai 

teljesítőképesség? 

Az edzés és a fizikai teljesítmény 

összefüggése. Étrend, 

táplálékkiegészítők, 

teljesítménynövelők - előnyök, 

hátrányok, veszélyek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bilaterális szimmetria, testkép, testtartás, rassz, rasszjelleg, normál testsúly, 

túlsúly, elhízás, táplálkozási zavar, reflex, ízület, csontsűrűség, izom, ín, 

szalag, bemelegítés, nyújtás, izom összehúzódás, relaxáció. 

 

3.Tematikai egység Szorgos szerveink - A szervezet anyagforgalma. Órakeret 15 óra 

Előzetes tudás 

Tápanyagok, a tápcsatorna szakaszai, emésztés és felszívódás. Élelmiszer 

minőség, a tudatos vásárlás szempontjai. Az egészséges táplálkozás étrendi 

összefüggései. Testsúlyproblémák okai és következményei.  

Légutak, tüdő, légcsere és gázcsere. A sejtlégzés folyamata. A légzőrendszert 

veszélyeztető környezeti ártalmak és káros szenvedélyek. 

A vér összetétele, sejtes alkotói, biológiai szerepe. Vércsoportok. Nyirok, 

nyirokkeringés. A szív és a keringési rendszer felépítése és működése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az anyagforgalom beillesztése a szervezet egészének önfenntartó 

működésébe. A táplálkozás energiaviszonyaival kapcsolatos mennyiségi 

szemlélet alakítása. Az egészséges táplálkozást szolgáló szokások, 

értékrendek, gyakorlati készségek fejlesztése az emésztési folyamatok és a 

máj élettani szerepének megértésén, értelmezésén keresztül. 

A légzőrendszer felépítésének és működésének megismerésén keresztül a 

légzőrendszerre ható környezeti hatások felismerése, megbetegedésekkel 

való kapcsolatának megértése. A levegőminőség védelmére irányuló 

cselekvési lehetőségek felismerése, az egészségmegőrzést szolgáló 

attitűdök alakítása. 

Az anyagfelvevő, szállító és kiválasztó folyamatok rendszerszintű 

értelmezése. A szív- és érrendszeri betegségek kockázatainak felismerése, a 

megelőzést lehetővé tévő életmód megismerése, attitűdök fejlesztése. 

Elsősegélynyújtás elsajátítása alapvető vérzéseknél és szívmegálláskor. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek, 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mi történik az elfogyasztott 

ételekkel a szervezetünkben?  

A tápcsatorna szakaszai. Az 

emésztés fogalma, emésztőnedvek, 

a folyamat lépései. A tápanyagok 

felszívódása. A tápcsatorna 

mozgása. A máj elhelyezkedése és 

szerepe a szervezet működésében.  

Milyen okai és következményei 

lehetnek a túlsúlynak, az elhízásnak, 

illetve az alultápláltságnak? 

Testtömegindex, normál testsúly, 

túlsúly és elhízás következményei 

és emelkedő kockázatok. 

Tápanyagok fajlagos 

A tápcsatorna felépítése és a 

benne végbemenő folyamatok 

élettani céljának, fő lépéseinek 

értelmezése.  

A máj funkciójának elemzése. 

 

A normál testsúly megőrzése 

jelentőségének belátása, 

bizonyítékok gyűjtése a túlsúly 

és az elhízás kockázatairól.  

Életmódhoz igazodó 

étrendtervezés, ezzel kapcsolatos 

adatok, táblázatok kezelése, 

használata. 

 

Kémia: Aminosavak. 

fehérjék szerkezete; 

katalizátor. Reakcióhő; 

lipidek, szteroidok, 

koleszterin; glükóz, 

keményítő, cellulóz; vas 

és vegyületei, komplex 

vegyületek; kémhatás, pH; 

oldószer, oldat; 

ionvegyületek; kolloid 

rendszerek, koaguláció; 

oldatok koncentrációja; 

ozmózis. 

 

Fizika: diffúzió; tömeg, 



energiatartalma. Az alultápláltság, 

éhezés jelei, következményei. 

Milyen minőségi szempontokat kell 

figyelembe venni a helyes 

táplálkozás érdekében? Mit jelent 

az élelmiszer összetétel és minőség? 

A kiegyensúlyozott, változatos 

étrend jelentősége. Fehérjebevitel, 

élelmi rostok, vitaminok forrásai, 

hatásaik és jelentőségük.  

Melyek a táplálkozással összefüggő 

gyakoribb megbetegedések, mit 

tehetünk a megelőzésük 

érdekében? 

Az élelmiszer higiénia fogalma, 

gyakorlati szempontjai. A normál 

bélflóra jelentősége. Élelmiszer 

allergia, felszívódási és emésztési 

rendellenességek. A tartós stressz 

emésztőrendszerre gyakorolt 

hatása. Az emésztőrendszer 

rosszindulatú daganatos 

megbetegedéseinek kockázati 

tényezői. 

Hogyan megy végbe a ki- és 

belégzés folyamata? Hogyan 

változik a be- és kilégzett levegő 

összetétele?  

A felső- és alsó légutak felépítése. 

A ki- és belégzés folyamata, 

légzőizmok.  

A gázcsere fogalma és feltételei. A 

hemoglobin szerepe, jelentősége.  

Vitálkapacitás, légzési perctérfogat 

fogalma.  

Melyek a gyakoribb légzőszervi 

megbetegedések, mit tehetünk a 

megelőzés érdekében? 

Levegőminőség jelentősége, 

jelentősebb légszennyező anyagok 

és szűrésük módjai. 

Kockázatok, kórképek, megelőzési 

és gyógyítási lehetőségek. 

 

Mi a szerepe a szervezet belső 

környezetét alkotó 

folyadéktereknek?  

Belső környezet fogalma, 

folyadékterek típusai, 

szabályozottságának élettani 

jelentősége.  

 

Miből áll, hogyan keletkezik, 

A fontosabb emésztőszervi és 

anyagcsere-betegségek tünetei, 

kezelésük, az orvoshoz fordulás 

szükségessége. Ismertető 

összeállítása a szájhigiéné és a 

rendszeres fogápolás helyes 

gyakorlatáról.  

 

A légutak és a tüdő felépítése 

alapján a bennük végbemenő 

élettani folyamatok értelmezése. 

A légcsere biomechanikai 

szempontú leírása. A gázcsere 

folyamatának és biológiai 

szerepének magyarázata. 

 

A fontosabb légzőszervi 

betegségek kockázatainak, 

tüneteinek összehasonlítása, 

azonosítása. 

Az egészséges környezettel, 

életvitellel kapcsolatos 

gyakorlati teendők összegyűjtése 

(pl. légzésvédelem, higiénia). 

 

A külső és a belső környezet 

értelmezése, a szabályozottság 

élettani jelentőségének 

felismerése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vér összetételét, állapotát 

jellemző fontosabb adatok 

elemzése. 

A véralvadás folyamatának és 

biológiai jelentőségének 

megértése, a trombózisos 

betegségekkel való 

összefüggésbe hozása. 

 

Az érrendszer és a szív 

felépítésének, a bennük 

végbemenő élettani folyamatok 

súly; energia, munka; 

gázok nyomása, 

áramlások; sűrűség; 

nyomás; diffúzió, 

ozmózis; elektromos 

áram. 

 

 

Testnevelés és sport: 

életvezetés, 

egészségfejlesztés. 

 

Földrajz: a Föld légköre; 

alapgázok és szennyezők. 



hogyan és miért alvad meg a vér? 

A vér és a szövetközti nedv, ill. a 

nyirok keletkezése, összetétele, 

funkciói. A vér oldott és sejtes 

elemei. A véralvadás élettani 

jelentősége, a folyamat fő lépései 

és tényezői. A vérrög képződés 

kockázati tényezői és 

következményei. 

Hogyan működik a szívünk? Mi az 

erek feladata?  

A szív fölépítése, működésének 

szakaszai. A szívritmus, 

pulzusszám, pulzustérfogat és 

perctérfogat összefüggése. 

Értípusok, artéria, véna, kapilláris 

felépítése, funkciója.  Vérkörök. 

Vérnyomás fogalma, mérése, 

normál értékei. 

Hogyan szabályozza a szervezet a 

testfolyadékok összetételét, 

mennyiségét?  

A vese szervi felépítése, a 

vesetestecske részei, működése. A 

vizelet képzése. A folyadékbevitel 

és a sófogyasztás összefüggése, a 

vérnyomásra gyakorolt hatásuk. 

 

Melyek a szív és érrendszeri 

megbetegedések kockázati 

tényezői, gyakoribb típusai? Mit 

tehetünk a megelőzésük 

érdekében? 

Érelmeszesedés, trombózis, 

infarktus, szélütés. Kockázatot 

jelentő élettani jellemzők Az 

érrendszer állapota és az életmód 

közötti összefüggések.  

 

Milyen elsősegélynyújtás 

alkalmazandó vérzések, 

szívműködési zavarok vagy 

keringésleállás esetén? 

Vérzéstípusok és ellátásuk. A 

fertőtlenítés fontossága. A 

szívinfarktus előjelei, teendők a 

felismerés esetén. Az alapvető 

újraélesztési protokoll. 

értelmezése. 

 

A vese felépítése, a benne 

végbemenő élettani folyamatok 

értelmezése. 

 

Ismeretterjesztő anyag 

összeállítása a szív és 

érrendszeri betegségek 

megelőzésének lehetőségeiről, 

idejében való felismerése 

jelentőségéről, az ezzel 

kapcsolatos teendőkről. 

 

Alapfokú elsősegélynyújtási 

(különböző vérzések ellátása) és 

újraélesztési gyakorlat 

(helyzetfelismerés és 

beavatkozás). 



Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tápanyag, élelmiszerminőség, étrend, energiatartalom, mennyiségi és minőségi 

éhezés, túlsúly, elhízás, tápcsatorna, emésztőenzim, emésztés, felszívódás, 

higiénia, allergia. 

Légcsere, gázcsere, légút, léghólyag, légzési perctérfogat, vitálkapacitás, 

hemoglobin, gége, hangszalag, allergia, asztma. 

Belső környezet, folyadéktér, szabályozott állapot, vér, nyirok, véralvadás, 

trombózis, artéria, véna, vérkör, kamra, pitvar, szívbillentyű, szívciklus, 

perctérfogat, vérnyomás, homeosztázis, újraélesztés. 

 

 

4.Tematikai egység Védelmi vonalaink - Az immunrendszer és a bőr. 
Órakeret 10 

óra 

Előzetes tudás 

A vér összetétele, vérsejttípusok. A fehérvérsejtek feladatai. Nyirok, 

nyirokkeringés, nyirokszerv fogalma, funkciói. Belső környezet fogalma. 

Baktérium, vírus fogalma, megkülönböztetése. Fertőzés, járvány fogalma. 

Antibiotikumok hatása, jelentősége. A bőr felépítése, rétegei, függelékei. A 

bőr főbb funkciói. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az immunrendszer szerepének, jelentőségének felismerése. A saját/idegen 

megkülönböztetésen alapuló védelmi mechanizmus megértése. Az 

autoimmun folyamatok értelmezése néhány gyakoribb betegség (pl. 

allergia) példáján. A rákbetegségek és az immunrendszer állapota közötti 

összefüggés megértése. Az immunrendszert erősítő, egészséges életmód 

jellemzőinek ismerete, alkalmazást segítő attitűdök erősítése. A bőrt 

veszélyeztető hatások felismerése, a megelőzést szolgáló életviteli 

szokások, ápolási eljárások megismerése. A testi-lelki egészség megőrzése 

iránti igény erősítése, a személyes felelősség tudatosítása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hogyan győzi le szervezetünk a 

fertőzéseket? Miért következhet be az 

átültetett szervek kilökődése? 

A veleszületett immunitás fogalma, 

folyamata. Gyulladás. A szerzett, 

specifikus immunitás jellemzői. A 

nyiroksejtek típusai és funkciói. 

Antigén és antitest fogalma, 

reakciója.  

 

Miért van szükség a védőoltásokra? 

Mi a magyarázata a védőhatásuknak? 

Kórokozó, fertőző és megbetegítő 

képesség, helyi és világjárvány. 

Passzív és aktív immunizálás. Az 

immunizálás közegészségügyi 

előnyei. Gyakoribb védőoltások. 

 

Mi gyengíti és mi erősíti 

immunrendszerünket? Milyen 

következménye lehet a meggyengült 

immunvédelemnek?  

Az immunrendszer és a lelki állapot 

Az immunrendszer 

területeinek, 

komponenseinek és 

működésének 

összefüggésbe hozása. 

 

Alapvető közegészségügyi 

és járványtani ismeretek 

alkalmazása a mindennapi 

életvitelben. A védőoltások 

indokoltságának elfogadása, 

hatékonyságuk biológiai 

magyarázata. 

 

A testi és lelki egészség 

közötti összefüggés 

belátása, biológiai érvekkel 

való alátámasztása. A tartós 

stressz kezelésével 

összefüggő, 

egészségmegőrzést szolgáló 

életvitel jellemzőinek 

összegyűjtése. 

Kémia: fehérjék 

harmadlagos szerkezete; 

cukrok, poliszacharidok, 

lipidek; zsírok, kémhatás; 

mosó- és tisztítószerek. 

 

 

 

Fizika: hő, hőáramlás, 

párolgás; elektromágneses 

sugárzások spektruma, UV 

sugárzás, dózis. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

középkori járványok. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgáskultúra; prevenció, 

életvezetés, 

egészségfejlesztés; higiéniai 

ismeretek. 



közötti összefüggés. A tartós, nem 

kezelt stressz immunvédelmet 

gyengítő hatása. A HIV fertőzés és az 

immunrendszer gyengülése közötti 

összefüggések, az AIDS betegség. Az 

allergia és az asztma immunológiai 

háttere.  

 

Milyen feladatokat lát el a bőrünk? 

Mit jelez testünk állapotából? 

A bőr funkciói. A bőr rétegei, szöveti 

felépítésük. Felépítés és működés 

összefüggései.  A bőr mikrobái, 

bőrflóra. Bőrhibák típusai, okai. A bőr 

regenerációja, sebgyógyulás. 

 

Hogyan ápolhatjuk a bőrünket? 

Melyek a bőr gyakoribb 

megbetegedései, mit tehetünk 

megelőzésük érdekében?  

A bőr higiénéje. Kiszáradás elleni 

védelem, táplálás.  

A bőrallergia okai, tünetei. A 

napsugárzás (UV) károsító hatása, a 

bőrrák felismerhetősége, 

veszélyessége.  

 

A bőr funkcióinak 

beillesztése a szervezet 

szintű működésbe. Felépítés 

és működés szempontú 

folyamatértelmezés. 

 

Személyi higiéné 

biztosításával, a bőr 

ápolásával és 

egészségmegőrzésével 

kapcsolatos szokások, 

életmód tudatosulása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fertőzés, járvány, veleszületett immunitás, szerzett immunitás, antigén, antigén 

felismerés, antitest, nyiroksejt, védőoltás, immunizálás; hám, irha, bőralja, 

szőrtüsző, verejtékmirigy, faggyúmirigy, érző idegvégződés, bőrallergia. 

 

 

5.Tematikai egység Egyensúly és alkalmazkodás - Az életműködések 

szabályozása. 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

Vezérlés és szabályozás fogalma. Mirigy fogalma, típusai. A vérkeringés, 

érhálózat, vér összetétele. Hormon fogalma, a hormonális szabályozás elvi 

alapjai (vércukorszint szabályozása). Az idegi szabályozás alapelve. Az 

idegszövet felépítése, előfordulása és funkciói. Elemi idegi folyamatok, 

ingerület keletkezése és vezetése. Környéki és központi idegrendszer 

megkülönböztetése. Reflex fogalma. Érzékek és érzékszervek, a szem és a 

fül felépítése. A gerincvelő elhelyezkedése, szerkezete és funkciója. Az agy 

részei, kapcsolatai és főbb funkciói. A stressz biológiai értelmezése. Az 

idegműködéseket befolyásoló, tudatmódosító szerek veszélyei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A külső és belső érzékelés összefüggésbe hozása a szabályozott belső 

állapottal. A hormonális szabályozás konkrét mechanizmusainak 

értelmezése. A teljesítményfokozó hormonális szerek veszélyeinek 

felismerése, használatuk elutasítása. Hormonális rendellenességre 

visszavezethető betegségek, gyakoribb kórképek megismerése. Az idegi és 

hormonális szabályozás közötti kapcsolat felismerése. Az agyi funkciók 

hierarchikus egymásra épülésének felismerése. Az idegrendszeri 

megbetegedések kockázati tényezőinek felismerése, a gyakoribb 

betegségtípusok megismerése, a megelőzést szolgáló életmód- tanácsok 

elfogadása. A mentálhigiéné értelmezése, lehetőségeinek megismertetése. A 



tudatmódosító, függőséget okozó szerek elutasítása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek, 
Fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

Hogyan képes a szervezet szabályozni belső 

állapotát? 

Vezérlés és szabályozás különbsége. A 

szabályozókör fogalma, elemei. A negatív 

visszacsatolás működési elve, biológiai 

szerepe.  

 

Milyen szabályozó rendszerek működnek a 

szervezetünkben? Milyen kapcsolat van 

közöttük? 

Az idegi és a hormonális szabályozás lényegi 

jellemzői, különbségek, munkamegosztás. A 

hormonális szabályozás hierarchikus 

felépítése. Az idegrendszeri ellenőrzés 

érvényesülése, agyalapi mirigy hormonok, 

szabályozásuk és hatásaik. 

 

Melyek a szervezet belső egyensúlyára ható 

legfontosabb hormonok, hol termelődnek és mi 

a hatásuk?  

A hormonhatás jellemzői, hormon és receptor 

összefüggése. A vércukorszint szabályozása. A 

pajzsmirigy hormonjai, hatásuk. A 

kalciumszint szabályozása. A mellékvese 

hormoncsoportjai, fő hatásterületeik. 

 

Mely rendellenességek, betegségek vezethetők 

vissza valamely hormonális zavarra?  

A szerzett cukorbetegség kockázati tényezői, 

felismerése, lehetséges következményei és 

kezelésük. Növekedési rendellenességek. 

Pajzsmirigy betegségek. Hormonok, 

hormonhatású szerek a környezetünkben, 

lehetséges veszélyek. A hormonális dopping 

módszerei, veszélyei. 

 

Hogyan működnek az idegsejtjeink?  

Az idegsejt felépítése. Inger, ingerület, 

ingerküszöb fogalma. Idesejtek kapcsolódása, 

a kémiai szinapszis, serkentés és gátlás. A 

szinapszisok működésére ható drogok, 

mérgek.  

 

Mi a gerincvelő szerepe az idegi 

szabályozásban? 

A gerincvelő felépítése, elhelyezkedése, 

kapcsolatai, funkciói.  Reflexkör fogalma. 

Szomatikus és vegetatív gerincvelői reflexek.   

 

Hogyan képesek érzékszerveink a környezeti 

Az élő állapot értelmezése, 

feltételeinek 

megfogalmazása. A 

szabályozottság 

jelentőségének felismerése.  

 

A hormonhatás megértése, a 

hormon-receptor 

kapcsolódás jelentőségének 

felismerése. A hormonális 

és az idegi szabályozás 

időbeli jellemzőinek és 

hatásterületeinek 

összehasonlítása. 

A rendszerszerűség, 

összehangoltság elemzése 

konkrét példán.  

 

A belső elválasztású 

mirigyek fontosabb 

hormonjainak megismerése, 

szabályozási területeinek és 

hatásainak azonosítása. 

 

Hormonzavarokkal 

összefüggő kórképek 

vizsgálata, a kockázatok és 

megelőzési lehetőségek 

felismerése. 

A teljesítményfokozó és 

izomtömeg növelő szerek 

használatának elutasítása. 

 

Különböző ingertípusok 

csoportosítása. 

 

A reflexes szabályozás 

elvének megértése, 

reflextípusok 

összehasonlítása. 

Reflexkör felépítése és 

működése közötti kapcsolat 

értelmezése. 

 

Az érzékszervek felépítése 

és működése közötti 

összefüggés elemzése, 

megértése. 

Érvelés az érzékszervek 

egészségmegőrzését 

Kémia: lipidek, 

szteroidok; 

peptidek; glükóz, 

glikogén; jód, 

komplex 

vegyületek; 

kalcium és 

vegyületei; a 

molekulák 

szerkezete, ionok. 

 

Fizika: 

elektromosság, 

töltéshordozó; 

potenciál, 

feszültség; látható 

fény, domború 

lencse képalkotása, 

törésmutató; 

rezgések és 

hullámok, 

hullámtípusok, 

hullámjelenségek, 

hullámhossz és 

frekvencia. 

 

Testnevelés és 

sport: prevenció, 

egészségvédelem, 

teljesítményfokozó 

szerek veszélyei; 

motoros 

képességek, 

relaxáció. 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

baleseti veszélyek, 

kockázatok. 



ingerek felfogására? Mit tehetünk, érzékelési 

képességeink megőrzése érdekében? 

A szem felépítése, a látás folyamata, jellemzői. 

Alkalmazkodás a változó távolsághoz és 

fényerőhöz. A fül felépítése, a hallás és 

egyensúlyozás folyamata. A kémiai érzékelés. 

Észlelés és érzékelés különbsége, az agy 

szerepe az érzékelésben. 

Szemhibák és látásjavító eszközök, 

módszerek. A halláskárosodás kockázatai. 

Zajártalom.  

 

Hogyan alkalmazkodik szervezetünk a testi és 

lelki terheléshez? Mi történik pihenés, 

feltöltődés során? 

Vegetatív szabályozás fogalma, funkciója, 

szabályozási területei. Szimpatikus és 

paraszimpatikus működés.  

 

Hogyan születnek érzelmeink, gondolataink? 

Hol őrizzük emlékeinket, tanult 

képességeinket?  

Az agy részei. Agyidegek. Agykéreg, kéreg 

alatti magvak, fehérállomány. Értelmi és 

érzelmi működés, memória. Éberség és alvás 

ritmusa. 

 

Milyen idegrendszeri zavarok, 

rendellenességek és megbetegedések 

fordulhatnak elő? Mit tehetünk megelőzésük 

érdekében? 

Idegrendszeri sérülések okai, gyakoribb esetei 

és következményei. Fejlődési zavarok, 

rendellenességek, fogyatékosság. 

szolgáló életvitel, az 

egészséges környezet 

igénylése, az ahhoz való jog 

érvényesítése témájában. 

 

Szomatikus és vegetatív 

szabályozás 

megkülönböztetése, a 

vegetatív szabályozás 

területeinek, módjainak és 

funkciójának értelmezése. A 

szabályozás elemzése egy 

példán. 

 

Felépítés és működés 

kapcsolatba hozása a 

legfontosabb agyi területek 

esetében.  

 

A gyakoribb idegrendszeri 

zavarok, rendellenességek 

és megbetegedések 

azonosítása, a megelőzés és 

gyógyítás lehetőségeinek 

összegyűjtése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vezérlés, szabályozás, negatív visszacsatolás, hormon, receptor, belső 

elválasztású mirigy, szteroid, agyalapi mirigy-, pajzsmirigy-, hasnyálmirigy-, 

mellékvesehormon, idegsejt, inger, ingerület, szinapszis, gerincvelői reflex, 

szomatikus és vegetatív idegrendszer, szimpatikus és paraszimpatikus működés, 

érzékelés, érzékszerv, nagyagy, kisagy, agytörzs, agykéreg. 

 

 

6.Tematikai egység Vagyok, mint minden ember… - Az ember egyéni és 

társas viselkedése. 
Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás 

Az ember testi és szellemi fejlődésének szakaszai, főbb jellemzői. 

Tanulástípusok. Az állatok társas viselkedése (agresszió, ivadékgondozás). 

A személyiség összetevői, értelmi képességek, érzelmi adottságok. Szerepek 

a családban, a társadalomban. A viselkedési normák és szabályok szerepe. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az adott életkor pszichológiai jellemzőinek értelmezése kortárssegítők és 

szakemberek segítségével. Az önismeret, önelfogadás, társas együttérzés 

fejlesztése. A személyes felelősség tudatosítása, a szülő, a család, a 

környezet szerepének bemutatása a függőségek megelőzésében. A 

kockázatos, veszélyes viselkedések, függőségek okainak, elkerülésének, 



élethelyzetek megoldási lehetőségeinek értelmezése. Az orvoshoz fordulás 

céljának, helyes időzítésének megértése. Az emberi agresszió és 

összetartozás jellemzőinek, okainak, befolyásolása módjainak megismerése. 

Az emberfajták és kultúrák sajátosságainak és közös értékeinek fölismerése, 

más kultúrák elfogadásának és tiszteletének erősítése. A fogyatékkal élő 

emberek állapotának megértése, a segítő magatartás erősítése. A 

gondolkodási folyamatokat meghatározó tényezők, az érzelmi és az értelmi 

fejlődés kapcsolatának belátása. A tanulási képességekkel, folyamatokkal 

kapcsolatos alapismeretek és gyakorlati készségek fejlesztése. A motiváció, 

az érzelmi viszonyulás tanulással összefüggő jelentőségének felismerése, a 

pozitív attitűd erősítése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Miben közösek az emberi csoportok az 

állatokéval és miben különbözünk tőlük?  

Az emberi csoportokra jellemző társas 

viszonyok: utánzás, empátia, tartós kötődés, 

csoportnormák elfogadása és az ezzel 

kapcsolatos érzelmek kimutatása, a 

szabálykövetés és szabályteremtés példái. 

Az idegen csoportoktól való elkülönülés és 

az eltérő csoportok közti együttműködés 

biológiai háttere. 

 

Hogyan valósul meg az emberi 

viselkedésben a személyiség értelmi és 

érzelmi kettőssége? Hogyan tanulunk? 

Az ember, mint megismerő lény. 

Az érzelmek biológiai funkciói. 

Az állatok és az ember tanulási képessége. 

Tanulási típusok. A tanulás és a memória 

kapcsolata. A motiváció, az érzelmi 

viszonyulás jelentősége a tanulásban. 

 

Mi ébreszti föl és mi gátolja az emberi 

együttműködés és agresszió formáit? 

Hogyan befolyásolják a közösség elvárásai 

egyéni életünket és egészségünket? 

Szociokulturális hatások. 

A depresszió, a feloldatlan, tartós stressz 

lehetséges okai, káros közösségi hatásai, 

testi hatásai, a megelőzés és a feloldás 

lehetséges módjai. 

 

Mit tehetünk mentális egészségünk 

megóvása érdekében? 

A lelki egészség fogalma. Élethelyzetek, 

krízisidőszakok előfordulása, kezelése. A 

segítségkérés és nyújtás lehetőségei a köz- és 

a civil szférában. A párkapcsolat és a 

munkahelyi közösség, a baráti kapcsolatok 

jelentősége. A tevékenység, az alkotás és a 

személyi autonómia fontossága. Az orvoshoz 

Az állati és emberi 

kommunikáció formáinak 

összevetése.  

Az állati és az emberi 

csoportokban uralkodó 

kapcsolatok 

összehasonlítása, 

csoportosítása. 

 

Bizonyítás, meggyőzés, 

művészi hatás, 

manipuláció, reklám, 

előítélet fölismerése. 

A tanulási képességet, 

hatékonyságot befolyásoló 

tényezők alapján 

következtetések levonása, 

tanulási szokások 

tudatosítása, alakítása. 

 

Az agressziót és 

gondoskodást kiváltó 

tényezők összehasonlítása 

állatoknál és embereknél.  

 

Az egészség és betegség 

fogalmaira vonatkozó 

különböző szemléletű 

magyarázatok 

összevetése.  

Betegjogok, az alternatív 

gyógyászat lehetőségeinek 

és kockázatainak 

értelmezése. 

A kémiai és a viselkedési 

függőségek közös 

jellegzetességeinek 

bemutatása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Kommunikáció, 

metakommunikáció; az 

emberi kapcsolatok, az 

agresszió, 

segítőkészség, 

befogadás és 

kirekesztés irodalmi 

példái; szerelem és 

csalódás témái. Az 

érvelés módjai. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: az agresszor 

fogalmának történeti 

megközelítése; történeti 

perek, előítéletek, 

propagandahadjáratok 

példái. 

 

Etika: emberi 

kapcsolatok; 

befogadás, kirekesztés; 

agresszió. 



fordulás szükségességének esetei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kötődés, empátia, agresszió, csoportnorma, verbális/nem verbális 

kommunikáció, stressz, deviancia, lelki egészség, megküzdés, függőség. 

 

 

7.Tematikai egység Az élet kódja - A biológiai információ és 

átörökítése. 
Órakeret 11 óra 

Előzetes tudás 

A faj, a környezet (környezeti tényező) fogalma. A biológiai sokféleség 

példái a távoli tájak és a Kárpát-medence élővilágával kapcsolatban. Az 

ivaros szaporodás genetikai lényege. A sejt szerkezete és kémiai fölépítése. 

Vércsoport-antigének. A fehérjék szerkezete. Katalízis. Az öröklődés 

törvényei (Mendel). A faj fogalma 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tudományos gondolkodás mindennapi életben való hasznosságának 

belátása. A problémák tudatos azonosítása, feltevések megvizsgálása. A 

véletlen szerepének és a valószínűség fogalmának alkalmazása a betegségek 

kockázati tényezőivel összefüggésben. A tudományos ismeretszerzés 

folyamatának és eredményének kritikus értékelése (pl. géntechnológia). A 

tudománytörténeti folyamatok értelmezése a modellek, az elképzelések, az 

egymást váltó, illetve az egymást kiegészítő elméletek megszületéseként és 

háttérbe szorulásaként. A sugárzások élővilágra gyakorolt hatásának 

megismerése. Az orvoshoz fordulás szerepének, helyes időzítésének belátása 

az egészség megőrzésében. A véletlen szerepének és a valószínűség 

fogalmának alkalmazása (betegségek kockázati tényezői, mutáció, evolúciós 

folyamatok).  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Mi magyarázza az öröklött tulajdonságok 

megjelenését vagy eltűnését?  

Gén és génváltozat fogalma. Mendel 

vizsgálati módszere, eredményei. 

Allélkölcsönhatások. Példa emberi 

tulajdonságok öröklődésére. Genetika 

betegség fogalma, példák egy génes 

típusokra. 

 A minőségi és mennyiségi tulajdonságok 

öröklődése. A beltenyésztés kockázata és 

lehetséges előnyei. 

 

Milyen mértékben befolyásolhatja a 

környezet vagy a nevelés az öröklött 

jellegek megnyilvánulását? 

Több gén által meghatározott jellegek. A 

genetikai hajlam fogalma, néhány példája. 

Kockázati tényezők és gének 

kölcsönhatása. Az egyén és a társadalom 

együttélése öröklött hiányokkal (diéta). 

 

Mi magyarázza tulajdonságok 

csoportjainak együttes öröklését? Mi a 

szerepe és haszna a szexualitásnak a faj 

szempontjából (szemben az ivartalanul 

A megjelenés (fenotípus) 

és az azt meghatározó 

biológiai rendszer 

(genotípus) 

megkülönböztetése, a 

változékonyság/változatos

ság okainak elemzése. 

Öröklött jelleg 

megjelenésének 

számszerű megadása.  

Minőségi és mennyiségi 

jellegek példáinak 

gyűjtése, összehasonlítása.  

 

A genetikai 

meghatározottság és az 

életmód általi 

befolyásolhatóság 

felismerése, 

összefüggésbe hozása. 

Az egészségért való 

személyes felelősség 

belátása. 

 

 

Kémia: cukrok, 

foszforsav, kondenzáció; 

a fehérjék fölépítése. 

 

Fizika: elektromágneses 

és radioaktív sugárzások 

típusai. 

 

Matematika: 

valószínűség. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: fejlődés, 

öregedés és halál témái 

az irodalomban; példák 

az emberi élet értékére;  

 

tudományos-fantasztikus 

témakörök. 

 

Etika: a tudományos 

eredmények 

alkalmazásával 

kapcsolatos kérdések; 

környezeti etika. 



szaporodással)? 

A genetikai kapcsoltság és oka.  

A számtartó és a számfelező osztódás, a 

sejtciklus. 

Testi és ivari kromoszómák, a nemhez 

kötött öröklés jellemzői. 

 

Miből állnak, hol találhatók és hogyan 

működnek a gének?  

A nukleinsavak alapfölépítése. 

A DNS megkettőződése, 

információáramlás a fehérjék szintézise 

során (gén > fehérje > jelleg).  

A mutációk típusai, gyakoriságuk, 

lehetséges hatásaik, mutagén tényezők. 

 

Mi hangolja össze sejtjeink 

génműködését? Miért jönnek létre 

daganatos megbetegedések? Miért 

fejlődünk, öregszünk és miért halunk meg? 

A sejtek differenciálódása, a többsejtűek 

egyedfejlődése.  

Példa a génműködés szabályozottságára. 

A szabályozott működés zavara, 

daganatos betegségek. Az őssejtek 

lehetséges felhasználása. 

Tartós károsodás és regeneráció. Az 

öregedés lehetséges okai 

 

Hogyan, miért és milyen mértékben 

avatkozhat bele az ember a genom 

működésébe? 

A géntechnológia lényege, lehetőségei, 

kockázatai és néhány alkalmazása.  

A genomika céljai. 

Az osztódások szerepének 

értelmezése a testi és 

ivarsejtek létrejöttében és 

a genetikai sokféleség 

fenntartásában.  

 

A nukleinsavak örökítő 

szerepének bizonyítása. 

Kodonszótár használata. 

Génmutáció 

következményének 

levezetése. Mutagén 

hatások kerülésének, ill. 

mérséklésének módjaival 

összefüggő lehetőségek 

gyűjtése. 

 

Szabályozott génműködés 

értelmezése.  

Daganatra utaló jelek 

fölismerése. 

Tények és érvek gyűjtése 

az őssejt kutatások 

céljával, jelentőségével és 

kockázataival 

kapcsolatban.  

 

Szempontok gyűjtése a 

különböző 

információforrások 

kritikus értékeléséhez. 

 

Tények és érvek gyűjtése 

a géntechnológia 

lehetőségeiről és 

kockázatairól; 

véleményalkotás a 

témával kapcsolatban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gén, allél, domináns, recesszív, homo- és heterozigóta, hajlam, beltenyésztés, 

genetikai sokféleség (diverzitás). 

Kapcsoltság, kromoszóma (testi, ivari), mitózis, meiózis, mutáció, 

differenciálódás, őssejt, transzgén, GMO, genomika. 

 

 

8.Tematikai egység Új kezdetek - Szaporodás, szexualitás. Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás 

Biológiai sokféleség fogalma. Ivartalan és ivaros szaporodási formák az 

állatvilágban. Az emberi szaporodással, szexualitással kapcsolatos 

alapfogalmak, szervrendszerek és működések. Az emberi életkorok fő 

jellemzői, a testi és lelki fejlődés lényegi lépései. Genetika: mitózis és 

meiózis, nemi kromoszómák. Élettan: hormonok hatásmechanizmusa, 

visszacsatolások.  

A tematikai egység Az adott életkor jellemzőinek értelmezése. A pályaválasztást elősegítő 



nevelési-fejlesztési 

céljai 

önismeret fejlesztése. A születés előtti és utáni teljes emberi életút 

szakaszainak ismerete, értékeinek belátása. A nemi élettel kapcsolatos 

személyes felelősség felismerése, alapvető morális és egészségügyi 

szabályok betartása mellett szóló érvek bemutatása. Érvelés a tudatos 

családtervezés, a várandós anya felelősségteljes életmódja mellett.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Mi magyarázza az ivaros úton létrejött 

utódok sokféleségét? 

Ivaros és ivartalan szaporodásformák az 

élővilágban. Növények ivartalan 

szaporítása. Klónozás. Ivarsejtek, 

megtermékenyítési módok a növény és 

állatvilágban (néhány példa). 

 

Mi a jelentősége a biológiai sokféleségnek? 

A genetikai sokféleség jellemzése 

(allélszám) és biológiai szerepe (nemesítés, 

az alkalmazkodás lehetősége). 

 

Mi okozza a férfi és nő biológiailag eltérő 

jellemzőit? 

Kromoszomális, elődleges és másodlagos 

nemi jellegek. 

A férfi és női ivarsejtek, ivarszervek 

felépítése, működése. A menstruációs ciklus 

hormonális szabályozása. 

Fogamzás és fogamzásgátlás, 

családtervezés.  

A természetes családtervezés lehetősége 

A szülői szerepre tiszta élettel kell készülni 

(test és lelki vonatkozások) 

Az anyaság biológiája, a gyermekvárás testi 

és lelki vonatkozásai 

A megtermékenyülés, a méhen belüli élet fő 

jellemzői. 

A magzati élet védelme. Születés. A 

születés utáni élet fő szakaszainak biológiai 

jellemzői. 

Az ivartalan és az 

ivaros szaporodás 

előnyeinek és 

hátrányainak 

összevetése.  

Az ivarsejtek 

összehasonlítása. 

A ciklikus működések 

megértése.  

A családtervezés 

lehetőségeivel 

kapcsolatos 

tájékozottság 

megszerzése.  

 

 

A biológiai 

sokféleségnek az élet 

általános 

értelmezéséhez való 

kapcsolása. 

 

Biológia ismeretekre 

alapozott, erkölcsi, 

etikai szempontú érvek 

gyűjtése a tudatos 

családtervezéssel 

kapcsolatban.  

 

A megtermékenyített 

petesejt a teljes emberi 

élet lehetősége 

(abortusz!) 

Földrajz: a kontinensek 

jellegzetes élővilága. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a 

nemi különbségeket 

kiemelő, ill. az azokat 

elfedő szokások, 

öltözetek. 

Magyar nyelv és irodalom: 

szerelem és szexualitás, 

család és a születés, az 

abortusz traumájának 

irodalmi feldolgozása; 

a gyermekkor és serdülés 

mint irodalmi téma. 

 

Etika: kapcsolatok, 

felelősségvállalás, az élet 

tisztelete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ivartalan és ivaros szaporodás, klónozás, tüsző, sárgatest, tüszőserkentő és 

tüszőhormon (ösztrogén), sárgatest serkentő és sárgatest-hormon 

(progeszteron), hím nemi hormon (tesztoszteron), ovuláció, menstruáció, 

megtermékenyülés, beágyazódás, magzat, méhlepény. 

 

 

9.Tematikai egység Kibontakozás - Biológiai evolúció Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás 
Élőlények és élőlénycsoportok alkalmazkodása környezetükhöz.  

Az alkalmazkodások evolúciós értelmezése. A fejlődés jellemzői az egyéni 

életben.  

A tematikai egység Az evolúció egyirányú folyamatként való értelmezése, a fajok 



nevelési-fejlesztési 

céljai 

megőrzésének fontosságára való figyelem felhívása. Az élővilág 

evolúciójáról alkotott elképzelések értelmezése az egymást váltó, illetve az 

egymást kiegészítő elméletek megszületéseként és háttérbe szorulásaként. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Hogyan alkalmazkodnak az élőlénycsoportok 

a változó körülményekhez? Hogyan 

befolyásolható ez a folyamat?  

Az evolúció darwini leírása. A neodarwinista 

szemlélet lényege. A populációgenetikai 

modell. 

Szelekció típusok. A genetikai 

változatosságot növelő és csökkentő 

tényezők.  

 

Minek alapján következtethetünk a jelenből a 

múltra és mi jelezhető előre a jövőből?  

A fosszíliák értelmezése: az egykori 

élőlények rekonstrukciója, azaz a lelet kora. 

Biokémiai törzsfa. 

Rezisztens kórokozók, gyomok megjelenése 

és terjedése. 

Fajok, csoportok kihalásának lehetséges 

okai. 

 

Mikor és hogyan befolyásolhatják kis 

változások (pl. egyéni döntések) a jövőt 

meghatározó folyamatokat?   

Vitatott kérdések (irányultság, 

önszerveződés, emberi evolúció). 

A Gaia-elmélet lényege. 

Az evolúciós gondolat 

változásának 

értelmezése. Az 

evolúciós rendszerek 

általános leírása. 

Populációgenetikai 

folyamatok példáinak 

elemzése. 

 

Az evolúció közvetlen és 

közvetett 

bizonyítékainak 

összehasonlítása. 

Biokémiai törzsfa 

értelmezése. A 

módszerek korlátainak, 

feltételeinek elemzése. 

 

Érvek és ellenérvek 

összevetése. 

Információforrások 

kritikus felhasználása. 

Fizika: kozmológia. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: A szelekció 

szerepe a növény- és 

állatnemesítésben. 

Ásatások, restaurálás, 

kormeghatározás. 

Népek és nyelvek 

rokonságának kérdése. 

Járványok 

történelemformáló 

szerepe. 

 

Művészetek, 

informatika: példák a 

technikai evolúcióra, 

stílusok, divatok, 

szokások, rítusok, 

nyelvek stb. 

átalakulásaira. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kibontakozás (evolúció), kiválogatódás (szelekció), kövület (fosszília), 

korreláció, törzsfa. 

 

 

10.Tematikai egység Jövőnk a tét - Gazdálkodás és fenntarthatóság. Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás 

Ökológia: életközösségek, populációs kölcsönhatások, talajképződés. 

Genetikai sokféleség. A természetföldrajzi környezet és az élővilág 

összefüggései. Az éghajlati övek jellegzetes élővilága, életközösségei 

(biomok). Élőhelyek pusztulásának okai.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetett technológiai, társadalmi és ökológiai rendszerek elemzése. 

Lokális és globális szintű gondolkodásmód fejlesztése. Evolúciós 

magyarázat keresése biológiai és ezzel összefüggő fizikai, földrajzi, 

történelmi tényekre. Az ember szerepének kritikus vizsgálata. 

A környezeti kár, az ipari és természeti-időjárási katasztrófák okainak 

elemzése, elkerülésük lehetőségeinek bemutatása. Egészség- és 

környezettudatos magatartás kialakítása a hétköznapi élet minden területén, 

bekapcsolódás környezetvédelmi tevékenységekbe. Az ismeretek 

alkalmazása a fenntarthatóság és autonómia érdekében a háztartásokban, 



munkahelyi és lakókörnyezeti közösségekben. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hogyan határozzák meg a 

természeti feltételek az emberi 

létet? Milyen gazdálkodási és 

életmódbeli formák 

fennmaradásunk feltételei? 

Önpusztító civilizációk és a 

természeti környezettel 

összhangban maradó gazdálkodási 

formák. Az ökológiai krízis 

társadalmi-szemléleti hátterének fő 

tényezői. Ökológiai lábnyom. 

A természeti környezet terhelése: 

fajok kiirtása, az élőhelyek 

beszűkítése és részekre szabdalása, 

szennyezőanyag-kibocsátás, fajok 

behurcolása, megtelepítése, 

talajerózió. 

A környezeti kár fogalma, 

csökkentésének lehetőségei. A 

természeti értékek védelmének 

lehetőségei. 

 

Milyen hatásokat okoz a 

természetes életközösségekben az 

emberi tevékenység? Mit lehet 

tenni a veszélyek csökkentéséért, a 

károk mérsékléséért? 

A természetes vagy természetközeli 

életközösség/állapot értelmezése, 

helyi példái. Az emberi tevékenység 

hatásaira utaló változások. Az 

életközösség változásának 

követésére alkalmas állapotjelzők, 

indikátorok, a megfigyelés és mérés 

lehetőségei.   

A fenntartható gazdálkodás 

biológiai feltételeinek 

megfogalmazása. 

A természeti értékek 

fennmaradási feltételeinek 

elemzése. 

 

Az ökológiai lábnyom iskolai, 

illetve lakókörnyezetben való 

csökkentési lehetőségeinek 

összegyűjtése. 

Autonómia és együttműködés 

lehetőségeinek elemzése. 

 

Természetes életközösség 

megfigyelése, mérések elvégzése 

terepen, következtetések 

levonása, cselekvési szándék 

erősítése, tervkészítés. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: Történeti 

ökológia; civilizációs 

korszakváltások okai, az 

állat- és növénynemestés 

történelmi szerepe, 

helyszínei. Környezeti 

katasztrófák a 

történelemben és a 

jelenkorban. 

Példák nemzetközi 

egyezményekre. 

Globalizációs tendenciák 

és függetlenségi 

törekvések hátterének 

elemzése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: ember és 

természet viszonyának 

megfogalmazásai.  

 

Földrajz: A település, az 

infrastruktúra elemei; a 

gazdaság területei; a 

mezőgazdaság 

technológiái. 

 

Etika: környezeti etika 

kérdései. 



Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fenntarthatóság, biológiai sokféleség, ökológiai lábnyom, indikátorszervezet, 

erózió, kibocsátás, határérték, környezeti terhelés, degradáció. 

A fejlesztés várt 

eredményei a  

ciklus végén 

A tanuló gyakorlatot szerez a fölépítés és működés kapcsolatának felismerésére 

és elemzésére a biológia különböző szerveződési szintjein. Képes lesz 

valamilyen élő rendszerben a működés törvényszerűségeit keresni, a funkciót a 

magasabb szerveződési szintben betöltött szerepként is értelmezni. 

Szemléletében megjelenik a folyamatokat jellemző történetiség, a modern 

biológia tudományát e két látásmód összekapcsolásaként látja. Olyan világképre 

tesz szert, amely megtartja a tudomány leíró módszereit és magyarázó erejét, 

egyben képessé válik a folyamatok és formák szerepének a természet egészében 

való elhelyezésére. Képet kap a Föld élővilágának gazdagságáról, természeti 

örökségünk jelentőségéről és veszélyeztetettségéről. Testi és lelki egészségét 

biológiai ismereteire alapozott, tudatosabb életmóddal képes megóvni. Tudása 

révén képessé válik az értékes hagyományok és az önpusztító szokások közti 

különbségtételre. A környezetet, a testi és szellemi egészségünket próbára tevő 

globális válság következményeinek felismerése, valamint biológiai ismeretei 

alapján a fenntarthatóságot szolgáló cselekvési késztetésekre és gyakorlati 

készségekre tesz szert. 

 
 

 

ELEKTROTECHNIKA helyi tanterv a szakközépiskola számára 

 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék az elektrotechnikai alapfogalmakat, az áramköri 

megoldásokat, tisztában legyenek azok törvényszerűségeivel, az elektrotechnikai alkatrészek 

választékával. Segítse a tanulók áramköri szemléletének kialakulását és fejlesztését. Tegye képessé a 

tanulókat az elektronikai áramkörök alaptörvényeinek és alapösszefüggéseinek megértésére. 

9 10. évfolyam 

 

9. évfolyam 

Óraszám: 72 óra /év 

   2 óra /hét 

 

Ajánlás az éves óraszám felosztására 

 

Témakörök Óraszám 

Villamos alapfogalmak 12 óra 

Egyenáramú hálózatok 24 óra 

Villamos erőtér 10 óra 

Mágneses erőtér 8 óra 

Váltakozó mágneses erőtér, energiaáramlás 18 óra 

Az egyes témakörök óraszáma magában foglalja az új tananyagot feldolgozó, a gyakorlásra, tanulói 

kísérletezésre és a számonkérésre szolgáló óraszámot is. Az órafelosztás részletezése a tanmenet feladata.  

Témakörök  

 

Villamos alapfogalmak      12 óra 

A villamos kölcsönhatás, villamos töltés, töltésmennyiség. 

Töltésáramlás szilárd anyagokban. A villamos vezetés modellje. 



A vezetők, szigetelők, félvezetők fogalma. 

A villamos áramkör, energiaátalakulások. 

Az áramerősség fogalma, mértékegysége, áramirány. 

A feszültség fogalma, mértékegysége, polaritás. 

Az energiaáramlás iránya (áram iránya, feszültség polaritása). 

Az ellenállás és vezetés fogalma, mértékegysége, rajzjelek. 

Az I~U, R összefüggés. 

A villamos munka és teljesítmény fogalma, mértékegységei és számításai. 

A testek ellenállása: az ellenállás függése a méretektől, a hőmérséklettől. 

 

Egyenáramú hálózatok      24 óra 

Az áramkör fogalma, alaptörvények (Ohm, Kirchhoff). Az alaptörvények igazolása. 

Ellenállás-hálózatok (soros, párhuzamos, vegyes) eredő ellenállása. 

Feszültség- és áramosztós technikai alkalmazások. Wheatstone-hídkapcsolás. 

Méréshatár kiterjesztés, előtét- és sönt számítások. 

A villamos energia és teljesítményszámítás gyakorlása. Ellenállások terhelhetősége. 

Számítások aktív és összetett hálózatokban. 

Energiaforrások jellemzése. Ideális és valódi generátorok, Rb, Uforrás, Ukapocs. 

A feszültséggenerátor és áramgenerátor fogalma. Összekapcsolt generátorok eredője. 

A Thevenin- és Norton-modell. 

A lineáris szuperpozíció módszerének alkalmazása (több generátoros hálózatok). 

Generátorok teljesítménye és hatásfoka, az illesztés fogalma. 

 

Villamos erőtér      10 óra 

A nyugvó villamos erőtér fogalma, jellemzői, ábrázolás térerősség-vonalakkal. 

Alapjelenségek nyugvó villamos erőtérben (kisülés, csúcshatás, megosztás, árnyékolás). 

Az erőteret jellemző mennyiségek: a villamos térerősség és potenciál. A Coulomb-törvény. 

A dielektromos eltolás fogalma; az E~D összefüggés és alkalmazása. 

Szigetelőanyagok dielektromos állandója. Az eltolási áram fogalma. 

Számítások homogén és gömbi erőtérben. 

A villamos kapacitás fogalma, jele, mértékegysége, rajzjelei. A síkkondenzátor kapacitása. 

Összekapcsolt kondenzátorok eredő kapacitása. 

Kondenzátorok töltési és kisütési folyamata, időállandó. A kondenzátorban tárolt energia. 

 

Mágneses erőtér   8 óra 

A mágneses indukció fogalma. Az erőtér ábrázolása indukcióvonalakkal. 

A mágneses tér erőhatásai (számítások). 

A mágneses gerjesztés fogalma. A gerjesztési törvény. A mágneses térerősség. 

Kapcsolat a térerősség és az indukció között, – a mágneses permeabilitás. 

A mágneses indukció meghatározása a vezetékben folyó áram ismeretében. 

Az anyagok mágneses viselkedése – a ferromágneses tulajdonság és magyarázata. 

A ferromágneses anyagok szerepe a mágneses mező technikai kialakításában. 

Számítások egyszerű mágneses körökben. A légrés szerepe. 

 

Váltakozó mágneses erőtér, energiaáramlás      18 óra 

Az elektromágneses indukció jelenségcsoportja. Az indukciótörvény. 

Technikai alkalmazások. 

Az önindukciós jelenség. Az induktivitás és kölcsönös induktivitás fogalma, rajzjelei. 

Tekercsek induktivitása. Tekercs mágnes terének energiája. 

Tekercs viselkedése az áramkörben, be- és kikapcsolás. 

Az indukált villamos erőtér tulajdonságai. 

Energiaáramlás az áramkörben: energiaáramlási modellek. 

Energiaáramlás vezeték nélkül. 

A gerjesztési törvény általános alakja (az eltolási áram gerjesztő hatása). 



 

10. évfolyam 

Óraszám: 72 óra /év 

   2 óra /hét 

 

Ajánlás az éves óraszám felosztására 

 

Témakörök Óraszám 

Váltakozó mágneses erőtér, energiaáramlás 18 óra 

Váltakozó áramú hálózatok 36 óra 

Villamos gépek 18 óra 

 

Az egyes témakörök óraszáma magában foglalja az új tananyagot feldolgozó, a gyakorlásra, tanulói 

kísérletezésre és a számonkérésre szolgáló óraszámot is. Az órafelosztás részletezése a tanmenet feladata.  

Váltakozó mágneses erőtér, energiaáramlás      18 óra 

Az elektromágneses indukció jelenségcsoportja. Az indukciótörvény. 

Technikai alkalmazások. 

Az önindukciós jelenség. Az induktivitás és kölcsönös induktivitás fogalma, rajzjelei. 

Tekercsek induktivitása. Tekercs mágnes terének energiája. 

Tekercs viselkedése az áramkörben, be- és kikapcsolás. 

Az indukált villamos erőtér tulajdonságai. 

Energiaáramlás az áramkörben: energiaáramlási modellek. 

Energiaáramlás vezeték nélkül. 

A gerjesztési törvény általános alakja (az eltolási áram gerjesztő hatása). 

Az elektromágneses hullám. 

 

Váltakozó áramú hálózatok      36 óra 

A szinuszos váltakozó mennyiségek jellemzői. 

Az impedancia fogalma és leírása komplex mennyiség formájában, vektoros ábrázolás. 

Az I, U, R és a Kirchhoff törvények alkalmazási módja; vektorábrák. 

Az áramköri elemek impedanciája. Az alkatrészek összetett viselkedése. 

Soros és párhuzamos RL kapcsolás eredő impedanciája és frekvenciafüggése. 

Valóságos (veszteséges) tekercsek jellemzése, veszteségi ellenállás. 

A jósági tényező (Q). 

Soros és párhuzamos RC kapcsolás eredő impedanciája és frekvenciafüggése. 

A valóságos (veszteséges) kondenzátorok jellemzése. A veszteségi tényező. 

Soros RLC kapcsolás. Impedancia és fázismenet. Rezonancia, jósági tényező. 

Rezgőkörök sávszélessége. 

Párhuzamos RLC kapcsolás. Impedancia és fázismenet. Rezonancia, jósági tényező. 

RLC körök táplálása és terhelése. A terhelt kör jósága és sávszélessége. 

Rezgőkörök szabad rezgései. 

Váltakozó áramú teljesítmények. Teljesítménytényező, fázisjavítás. 

Középértékek és számításuk. 

 

Villamos gépek      18 óra 

A többfázisú hálózat fogalma, létesítése. A szimmetrikus háromfázisú hálózat jellemzői. 

A transzformátor alkalmazásának szükségessége, felhasználása, elvi felépítése, működése. 

A forgó mágneses mező. 

A háromfázisú hálózat előnyei. 

Az egyenáramú generátor és motor felépítése, tulajdonságai. 

A szinkrongép. Aszinkron motorok. 



Automatikákban alkalmazott fontosabb gépek és elvek. 
 
 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
én

i 

C
so

p
o
rt

- 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
X    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  X  

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
X    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  X  

2.4. Tesztfeladat megoldása   X  

3. Képi információk körében     

3.1. Áramköri rajz értelmezése X  X  

3.2. Áramköri rajz készítése leírásból X    

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

egyéni 
csopor

t 
osztály 

1.1. magyarázat   X  

1.4. megbeszélés   X  

1.6. szemléltetés   X  

1.11. házi feladat X    

 

A tantárgy értékelésének módja 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tö 

 

Elsősegély helyi tanterv szakközépiskolások számára 

 

Az alapfokú elsősegélynyújtó ismeretek megszerzésének  célja, hogy a tanulók  megtanulják azokat a 

szükséges lépéseket, mozdulatsorokat, melyeket rosszullét vagy baleset (akár munkahelyi, akár közúti) 

esetén a mentők (vagy az orvos) megérkezéséig el kell végezni. Ezzel az egészségkárosodás mértéke 



megállítható, sőt a megszerzett ismeretekkel életet is lehet menteni! A gyakorlatcentrikus képzéssel 

résztvevők könnyen tudják alakalmazni a megszerzett ismereteket a mindennapi élet során.  

A cél, hogy képzés végén a tanulók alapfokú elsősegély vizsgára megfelelő tudással rendelkezzenek. A 

számonkérés elméleti kérdések (tesztsor) és gyakorlati feledatok alapján történik. 

 

Óraszám: 18/félév 

                1/hét 

Évfolyam: 11.és12. 

 

Elsősegély témakörök felosztása a féléves tervezett óraszám szerint 

 

1. Baleset, mentés fogalma-baleseti helyszínről. teendők a helyszínre érkezéskor: helyszínbiztosítás, 

állapotfelmérés, mentőhívás. 

2. Sérülések típusai: házi balesetek, közúti balesetek, munkahelyi balesetek. Elsősegély láda 

tartalma. 

3. Sebek típusai, jellemzői, ellátása, shock fogalma. Harapások és csípések, allergiák, rovarcsípések  

4. Vérzés típusok: artériás, vénás, kevert típusú. Artériás vérzés csillapítása, artériák anatómiája, 

artériás nyomópontok és szorítókötés. Vénás vérzéscsillapítás, a vénák anatómiája, nyomókötés 

készítése, különleges vérzések. 

5. Fedőkötözés készítése különböző testrészeken: ujj, kézfej, láb-a véralvadás élettanáról,  

6. Sérülések a könyökön, térden, kötözése-szilvamag kötés, kalászkötés. A térd és könyök 

anatómiájáról. Törés, rándulás, ficam kórélettana, felső végtag rögzítése- Desault kötés. Alsó 

végtag anatómiája, törése, sérülése 

7. Hasi és mellkasi sérült ellátása, seb fedése kötözése. A hasi és mellkasi szervek anatómiájáról. 

8. A koponya sérülései ( ájulás, agyrázkódás ) a koponya szerkezete, felépítése, kötözése-sapkakötés 

készítése. Arckoponya sérülései. 

9. A szem, orr és fül sérülései, élettana-parittya kötés készítése. Idegentest szemben, fülben, 

légutakban 

10. Gerinc anatómiája, élettana sérülése, sérült mozgatása, fektetése. 

11. Elektromos áramütések, villámcsapás és kórélettana, sérült kimentése. Vízi balesetek és a sérült 

kimentése.   

12. Mérgezések kórélettana, (sav, lúg, gázok, gyógyszer, alcohol, gomba, (étel).  Teendők veszélyes 

anyaggal szennyezett baleseti helyszínen. A légzés és keringés élettana, vizsgálata-a klinikai halál 

állapota, RR mérés gyakorlása. 

13. Az újraélesztés ABC-je, betegvizsgálat mente, befúvásos lélegeztetés és a mellkaskompresszió 

szabályai. 

14.  A komplex újraélesztés gyakorlása felnőttnél gyermeknél. defibrillator működésének bemutatása. 

15. Eszméletlen beteg és a stabil oldalt fektetés. A beteg mozgatás gyakorlása. 

16. Termikus traumák, meleg és hideg okozta sérülések és osztályozásuk, ellátásuk. Napégés, erős 

fény okozta sérülés a szemben. 

17. Belgyógyászati, idegrendszeri rosszullétek, eszméletlen állapot lehetséges okai (ájulás, diabetes, 

lázgörcs, epilepszia, infarktus, magasvérnyomás, agyvérzés, stb.) 



18. Károsszenvedélyek (alkohol, drog, stb.) okozta életveszélyes állapotok. 

 

 

1. Fegyveres szervek és vagyonvédelem I. tantárgy 

2.  

3.  72 óra 

9. évfolyam 

Éves óraszám: 72 óra / heti két óra 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló ismerje meg a magyarországi fegyveres szervek történetét. Ismerje meg a rendőrség, a 

katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtás feladatát, működését, szervezeti felépítését.  

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs 

 

3.3. Témakörök 

 

3.3.1. A magyarországi fegyveres szervek története 6 óra 

A magyarországi rendvédelem történetének főbb szakaszai.  

Az államalapítástól a török kiűzéséig.   

A hódoltsági területek sajátos közigazgatása (vilajet, kádik).  

A török kiűzésétől 1848-ig.  

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc idején.  

A dualizmus korában. 

A két világháború között  

Az 1945-1989 közötti időszakban.  

A magyarországi rendvédelem nemzetközi együttműködéseinek kialakítása. 

A modern rendfenntartó testületek felépítése, modellje.  

 

3.3.2. Fegyveres szervek alapismeretek 20 óra 

A fegyveres szervek helye és szerepe a társadalomban, a működésüket meghatározó jogszabályok. 

A rendvédelem alapfogalmai.  

A Magyarországon működő fegyveres rendvédelmi szervek irányítása: a Belügyminisztérium. 

A rendőrség feladatai. A rendőrség működése. A rendőrség szervezeti felépítése. Nemzeti Védelmi 

Szolgálat feladatai.   

A nemzetbiztonsági szolgálatok szervezete és jogállása.  

A katasztrófavédelem feladatai.  

A büntetés-végrehajtás feladatai.  

A büntetés-végrehajtás működését meghatározó jogszabályok. 

Együttműködés a fegyveres szervek között.  

A Nemzeti Adó és Vámhivatal irányítása, tevékenységi körei, személyi állománya. 

 

3.3.3. A fegyveres szervek intézkedéseinek elhelyezése a közigazgatási jogalkalmazás 

rendszerében 6 óra 

Magyarország biztonsága és biztonsági stratégiája  

A rendészeti tevékenységet végző állami, önkormányzati és civil szervezetek. 

A rendőri intézkedések és eljárások alapjai.  

A katasztrófavédelmi intézkedések, eljárások alapjai.  

A büntetés-végrehajtási szervek feladatai és eljárásai. 

 

3.3.4. Általános vagyonvédelmi és szolgálati ismeretek 20 óra 

A civil vagyonvédelem története, kialakulása Magyarországon. 

A vagyonvédelmi szervek tevékenysége és működésük feltételei. 



Alapfogalmak, jogszabályi környezet, jogi háttér.  

Társaság alapítása.  

A vagyon- és titokvédelemre vonatkozó szabályok.  

A vagyonőrre vonatkozó általános és speciális szabályok. 

A személy- és vagyonőr általános feladatai. 

Az etikai szabályok kérdése a szakmai kamarában.  

A törvényességi felügyelet. 

 

3.3.5. Speciális munka-, baleset és környezetvédelmi szabályok 10 óra 

A fegyveres szervekre vonatkozó munka-, baleset, tűz-, környezetvédelmi, szabályok, előírások. 

Az egészségvédelem és az elsősegélynyújtás általános és speciális szabályai  

A vagyonőr elsősegély nyújtási kötelezettsége. 

A rendőr intézkedési kötelezettsége.  

Büntetés-végrehajtási munkavédelmi alapismeretek.  

Katasztrófavédelmi munkavédelmi alapismeretek. 

Környezetvédelem fogalma, területei, érvényesülése a fegyveres szerveknél, eljárás 

környezetszennyezés észlelése esetén.  

 

3.4. Éves rendszerezés                                                                                         4 óra 

3.5. Intézménylátogatás                                                                                    5 óra 

 

Alapóraszámú FIZIKA helyi tanterv a szakközépiskola számára 

 

A szakközépiskolai fizikatanítás elsődleges célja az általános műveltséghez tartozó korszerű fizikai 

világkép kialakítása mellett a természettudományos kompetencia fejlesztése. Olyan tudás építését kell 

támogatnunk, amely segíti természeti-technikai környezetünk megismerését, és a környezettel való 

összhang megtalálásához vezet. 

A tanulókkal együtt fedezzük fel a természet szépségét és a fizikai ismeretek hasznosságát. 

Tudatosítjuk, hogy a korszerű természettudományos műveltség a sokszínű egyetemes emberi kultúra 

kiemelkedően fontos része. Rávezetjük tanítványainkat, hogy a fizikai ismeretek alapozzák meg a 

műszaki tudományokat, és teszik lehetővé a technikai fejlődést, közvetlenül szolgálva ezzel az emberiség 

életminőségének javítását. A tudás azonban nemcsak lehetőségeket kínál, felelősséggel is jár. Az 

emberiség jövője döntően függ attól, hogy a természeti törvényeket megismerve beilleszkedünk-e a 

természet rendjébe. A fizikai ismereteket természeti környezetünk megóvásában is hasznosítani lehet és 

kell, ez nemcsak a tudósok, hanem minden iskolázott ember közös felelőssége és kötelessége. 

A célok megvalósítás érdekében az iskolai oktatás és nevelés során figyelembe kell venni a fizikai 

megismerés módszereit, fejlődésének jellemzőit. A jelenségek közös megfigyeléséből, kísérleti 

tapasztalatokból kiindulva juttatjuk el a tanulókat az átfogó összefüggések, törvényszerűségek 

felismeréséhez. Ezek eredményeit grafikus megjelenítéssel, a sejtett összefüggések matematikai formába 

öntésével, szabatos megfogalmazással kell rögzíteni. Az ellenőrzések elvégzése is fontos része a fizikai 

megismerésnek, mely adott esetben a téves eredmények cáfolatát vagy a modellalkotást is magában 

foglalja. 

A tanulók érdeklődése a természeti jelenségek megértése iránt nem öncélú. Igénylik és elvárják az 

elméleti ismeretek mindennapi életben való hasznosságának és alkalmazásának a bemutatását, hogy a 

tananyag eligazítson a modern technika világában. Ezért a szakközépiskolai fizikatanítás során 

elengedhetetlen a gyakorlati, technikai alkalmazások széles körének megismertetése. Lehetőséget kell 

biztosítani tanulói kísérletek és mérések rendszeres elvégzésére is. Kiemelt figyelmet kap a többi 

természettudományos tantárggyal, a matematikával és a technikai ismeretekkel való kapcsolat.  

Lényeges, hogy a fizika egyes témaköreinek feldolgozása mindenki számára fontos témákkal, 

praktikus, a hétköznapokban is alkalmazható ismeretekkel kezdődjön. Így a tanulók felfedezik az 

ismeretek hasznát, érezni fogják, hogy a fizika az élet szinte minden területén megjelenik. A 

szakközépiskolai fizika tanterv szakít a hagyományos „begyakoroltató” számítási feladatokkal. 

Számításokat a legtöbb esetben csak akkor végzünk, ha az a tananyag mélyebb megértését szolgálja, vagy 



a számértékek önmagukban érdekesek. Nem kizárt természetesen annak lehetősége, hogy egyes 

csoportokban sor kerüljön összetettebb számításokkal járó problémamegoldásra is.  

A tanterv sikeres megvalósításának alapvető feltétele a tananyag feldolgozásának módszertani 

sokfélesége; többek között a csoportmunka, projektfeladatok végzése, a számítógépes animációk és 

szimulációk bemutatása, az interaktivitás, az aktív táblák és digitális táblák használata. Ha a tanulók 

aktívan részt vesznek a tantárgyi ismeretek feldolgozásában, azzal nemcsak tárgyi tudásuk bővül, hanem 

fejlődik természettudományos szemléletük, önálló tanulási stratégiájuk is. Ez pedig magával vonja az 

önmagukért és a közösségért érzett mélyebb felelősségérzetet is.  

Az új fizikatanterv szemlélete változtatást kíván a tanulók értékelési módszereiben is. A 

hagyományos, definíciókon, törvények kimondásán és számítási feladatok elvégzésén alapuló 

számonkérés aránya csökkenthető, és helyébe az értékelésnek sok új eleme lép. Fontosabbá válnak a 

szóbeli feleletek és az írásbeli esszék, melyekben a tanulók kifejthetik, illetve leírhatják a megtanult 

jelenségek, technikai eszközök, a fizikát érintő nyitott társadalmi-gazdasági kérdések, problémák 

lényegét. Ezeken kívül az új módszertani megoldások, az információs kommunikációs technika 

alkalmazása is számos lehetőséget nyújt a tanulók értékelésére. 

A tananyag változatossága, a hétköznapokkal való folytonos kapcsolata, a feldolgozás 

sokfélesége, a szerzett ismeretek alkalmazhatósága remélhetően felkelti a tanulók kíváncsiságát. Ez adhat 

hajtóerőt a fizikatanulás az izgalmas, de néha kétségtelenül nehéz útján való végighaladáshoz. 

A katolikus iskolában fontos feladat annak tisztázása, hogy a természettudomány és a 

transzcendens hit az emberi élet két külön területét érinti, köztük nincs, és alapvető különbözőségük miatt 

nem is lehet ellentmondás. Ebben a kérdésben egyértelmű II János Pál pápa magyarországi látogatásakor 

az Akadémián tartott beszéde, amiben kimondja, hogy az egyház nem szól bele a világ tudományos 

megismerésébe. A természettudományok tanítása során a diákokban kialakul a kép a természet 

működésének rendjéről. Tudatosítjuk, hogy a tudomány évszázadok alatt felismert alaptörvényei tőlünk 

függetlenül léteznek és érvényesülnek. Hitünk szerint az ember Istentől való küldetése, hogy „hajtsa 

uralma alá a Földet”, azaz feladata, hogy a természet törvényeit megismerje és alkalmazza az emberiség 

javára, miközben őrzi és óvja a rábízott világot. A természetben uralkodó rend felismerése, a természeti 

törvények kísérletileg igazolható objektivitása segíti a fiatalokat abban, hogy a hitünk szerinti 

transzcendens világ törvényeit is elfogadják, és ezekhez életvitelükben is alkalmazkodjanak. Érdemes itt 

idézni Jedlik Ányost, aki egy teológus barátjával folytatott beszélgetésben mondta: "Én hamarabb 

találkozom az Istennel a fizikában, mint te a teológiában."A tudomány és a hit harmonikus kapcsolatát az 

elmúlt évezredek során számos félreértés és konfliktus nehezítette meg, ami a mai ember számára is 

zavaró lehet. A katolikus iskola fontos feladata, hogy e problémás kérdéseket két oldalról, a tudomány és 

a hit oldaláról egyszerre közelítve megtárgyalja és oldja. Ennek során világossá kell tenni, hogy a világ 

teremtésével és szerkezetével kapcsolatos bibliai szövegek nem természettudományos igazságokat, 

hanem örök érvényű transzcendens üzenetet közölnek. Az üzenet lényege, hogy Isten szabadon, a 

semmiből teremtette a világmindenséget, és benne saját képére és hasonlatosságára az embert, akit szeret. 

A transzcendens mondanivaló hangsúlyozására használt természeti képek az alkotás nagyszerűségét, és 

gondosságát hangsúlyozzák és érthető módon az írások keletkezésének tudományos világképét tükrözik. 

A katolikus iskolában kiemelt figyelmet fordítunk azokra a tudománytörténeti részletekre, ahol az egyházi 

hierarchia és a tudomány képviselői kerültek konfliktusba. A tárgyalás alapjaként mindig a történeti 

tényekből indulunk ki, hangsúlyozva hogy a vitáknak minden időben konkrét emberek a résztvevői. A 

viták konfliktussá válásában mindkét oldalon fontos szerepe van az egyéni vérmérsékletnek, az emberi 

hiúságnak, tökéletlenségeknek is. Galilei és a pápai udvar sokat emlegetett konfliktusa tény, amiben az 

egyházi vezetőknek kétségtelenül van felelőssége. Tény azonban az is, hogy a heliocentrikus világképet 

Galilei előtt megalapozó és hirdető más tudósok (pl. Kopernikusz, Kepler) nem került hasonló helyzetbe. 

A katolikus iskolában a hit és a tudomány összeegyeztethetőségének illusztrálására bemutatjuk, hogy a 

legnagyobb természettudósok közt régen is volt, és van ma is olyan, aki hisz Istenben és elfogadja a 

keresztény tanítást, de voltak és vannak olyanok is, akik nem hívők.  

A szakközépiskolai alapszintű fizikaoktatás órakerete nem biztosítja a szaktárgyi érettségire történő 

felkészítést. Amennyiben ilyen igény mutatkozik, szakköri foglalkozások, ill. speciális felkészítő 

tanfolyamok szervezése nyújt megoldást. E foglalkozások megtervezéséhez a szakközépiskolai tantervet 

és a gimnáziumok számára kiadott „emelt szintű fizika kerettanterv” tartalma összevetése nyújt 



segítséget. A kiegészítő foglalkozásokon azokra a tartalmi fejezetekre és kompetenciákra kell 

összpontosítani, amik a szakközépiskolai tantervben nem vagy kevésbé hangsúlyosan szerepelnek.  

 

9 10. évfolyam 

 

A 9–10. évfolyamon való fizikatanulás pedagógiai üzenete az, hogy mindennapjaink világa megérthető, 

mennyiségileg megközelíthető, sajátos összefüggésekkel leírható, és ez a tudás a mindennapi életben 

hasznosítható, tehát közvetlenül értékké válik. Ebben az életkori szakaszban a tanulókat kiemelten 

érdeklik a közvetlen környezetükben megtapasztalható jelenségek: ezzel összhangban a klasszikus fizika 

témaköreit tárgyaljuk. A felvetett problémák, gyakorlati alkalmazások egyebek mellett a közlekedéshez, 

közlekedésbiztonsághoz, a modern tájékozódás eszközeihez, a világűr meghódításához, a természeti 

katasztrófák fizikai hátteréhez, szűkebb és tágabb környezetünk energiaviszonyaihoz, az emberi szervezet 

működésének fizikájához, az időjárás fizikai sajátságaihoz, háztartásunk elektromos ellátásához, a hangok 

világához, környezetünk állapotához, a környezetvédelemhez kötődnek. Az elsajátítandó ismeretek, a 

fejlesztett készségek és képességek gyakorlatiasak, a mindennapi életben jól használhatók, segítik a 

tanulók tájékozódását és hozzájárulnak önismeretük fejlődéséhez. Ezzel párhuzamosan a tanult anyag 

megalapozza a jelenségek mögött rejlő absztrakt általános törvények felismerését is, melyeket egyszerű 

számítások elvégzésével is alátámasztunk. Alapvető cél a környezettudatos fogyasztói attitűd, az 

állampolgári felelősség fejlesztése, a fizika fontosságának, gyakorlati hasznának felismertetése.  

Sok olyan témát is tárgyalunk, amelyhez kötődő ismeretek a fizika határterületeit érintik, így 

alkalmasak az integrált szemléletű oktatási programok, projektek, önálló munkák, témanapok 

kialakítására. Ilyen például a globális felmelegedés kérdése. Az ebben feldolgozott ismeretek, 

megalapozott fogalmak mindegyike közvetlen környezetünkhöz kapcsolódik. A vetélkedők, de az önálló 

adatgyűjtésen alapuló prezentációk is jellemző velejárói lehetnek a közös munkának. A témakör 

társadalmi vonatkozásai izgalmas viták szervezésére sarkallhatnak.  

A világhálón tanári útmutatás alapján a legkülönbözőbb problémákhoz kereshetnek a tanulók 

leírásokat, adatokat. Az adat- és információkeresés több területet céloz meg: fizika, technika, sport, 

biológia stb. Munka közben a digitális kompetencia fejlődésén túl a tanulók kritikai képessége is javul. A 

természettudományos képzés egyik célja, hogy a tanulókat médiatudatosságra nevelje, ösztönözze őket a 

világ média által való leképezésének kritikus elemzésére. Fontos megértetni tanulókkal, hogy a világ 

ábrázolása a médiában nem azonos a valósággal. Valódi tudományos ismeretet csak hiteles forrásból, a 

témákat több oldalról, tárgyilagosan megvilágítva, megfelelő tudományos alapokkal rendelkezve 

szerezhetünk. A természettudományos képzés során jól használhatóak az informatikai eszközök. A fizika 

szempontjából elsősorban a mérések értékelését segítő szoftvereket, illetve a megfelelően megválasztott 

oktató programokat, interneten elérhető filmeket, animációkat emelhetjük ki. Azonban hangsúlyosan fel 

kell hívni a figyelmet arra, hogy az internet révén rendkívül sok szakmailag hibás anyagot is találhatunk. 

A projektmunkák elkészítése során a tanulók megtanulnak csapatban dolgozni, társaikkal 

együttműködni, eközben anyanyelvi kompetenciájuk is erősödik. Az értelmezés és a megértés 

szempontjából kiemelkedő jelentőségű a megfelelő szövegértés. Mindez felöleli a szövegben alkalmazott 

speciális jelrendszerek működésének értelmezését, a szöveg elemei közötti ok-okozati, általános-egyes 

vagy kategória-elem viszonyok áttekintését, az idegen vagy nem szokványos kifejezések jelentésének 

felismerését, az áttételesen megfogalmazott információk azonosítását. 

A közlekedéssel kapcsolatos problémák felvetése, az alternatív megoldások megismerése lehetővé 

teszi a tanulók számára, hogy egyéni álláspontokat alakítsanak ki.  

A sok, hétköznapi jelenséghez kötődő kérdésfelvetés a tanulókat közelebb viszi a technikai eszközökhöz. 

A cél a környezettudatos, a természet épségét óvó magatartás kialakítása. 

A feldolgozás módja segíti a tanulókat abban, hogy a modern technológiákat a környezet 

lehetőségeivel összhangban használhassák, és így a gazdasági élet tudatosabb szereplőivé váljanak. 

A tananyagban található egyszerű számolási feladatok, valamint az adatgyűjtéssel és elemzéssel 

kapcsolatos tevékenységek fejlesztik az elemző és kritikus gondolkodásmódot, támogatják a matematikai 

kompetenciák fejlődését. A tanterv alkalmazása során az életkornak megfelelően megjelennek az 

adatgyűjtés, tapasztalat, értelmezés, megértés folyamatait segítő matematikai modellek, eszközök, például 

matematikai műveletek, függvények, táblázatok, egyenletek, grafikonok, vektorok. 



A feldolgozott tartalmak nagymértékben kötődnek mindennapjainkhoz, így azokhoz a társadalmi 

döntéshelyzetekhez, melyekkel tanulóink felnőtt korukban találkozni fognak. A kompetenciafejlesztés 

szempontjából kiemelt iránynak tekintendő a szociális kompetenciák fejlesztése. A sokszínű s egymással 

ellentétes információk elemzése során alakulhat ki a felelős, tudatos döntésekre való képesség, miközben 

a tanulók vitakultúrája fejlődik. Mindezeket többek között a természettudományos kompetenciák 

fejlesztése alapozza meg. 

Az itt feldolgozott ismeretek az oksági gondolkodás kialakításában és megerősítésében segítenek. 

A természeti jelenségek, folyamatok időbeli lefolyásának függvényekkel való leírása, valamint a grafikonok 

elemzése az egyik legfontosabb feladat az órák folyamán. Sor kerül a térbeli tájékozódást szolgáló 

eszközök és módszerek fizikai alapjainak megismerésére is. Mindez segít a kutató, illetve a mérnöki 

munka jelentőségét felismerő és értékelő attitűd megalapozásában. Jelentős külföldi és hazai 

természettudósok módszereinek, tudományos eredményeinek és ezek érvényességi körének 

megismerésével a tudomány eredményei sokkal inkább emberarcúvá válhatnak a tanulók számára is. Ez 

egyúttal mélyíti európai és nemzeti azonosságtudatukat is. Sor kerül a megismerési módszerek előnyeinek 

és korlátainak elemzésére a technika egy adott szintjét képviselő társadalmi szituációkban. A fizikai 

modellek új verziói felhívják a figyelmet a tudomány dinamikus változására. Az anyagok 

tulajdonságainak mennyiségi és minőségi jellemzése segíti az objektív világleírást. Az energia-

megmaradás elvének megismerése, alkalmazása, az örökmozgó készítésének lehetetlensége segít az 

áltudományos csalások leleplezésében. A fizikai törvényszerűségek és az időjárás kapcsolatának elemzése 

a kaotikus rendszerek leírásának nehézségeit is megvilágítja. Egyes környezeti problémák (fokozódó 

üvegházhatás, savas esők, „ózonlyuk”) hatásainak és okainak megértése a környezettudatos attitűdöt 

erősíti. Az alkalmazott feldolgozási módszerek, például a kísérletek, megfigyelések, projektmunkák, 

önálló internetes kutatások, előadások, csoportmunkák, terepmérések stb. tovább színesíthetik az amúgy 

is változatos anyagot. 

 

9. évfolyam 

Óraszám: 72 óra /év 

   2 óra /hét 

 

Ajánlás az éves óraszám felosztására 

 

Témakörök Óraszám 

Tájékozódás égen, földön 4 óra 

A közlekedés kinematikai problémái 8 óra 

A közlekedés dinamaikai problémái 14 óra 

A tömegvonzás 6 óra 

Mechanikai munka, energia, teljesítmény  6 óra 

Egyszerű gépek a mindennapokban 4 óra 

Mechanikai rezgések és hullámok 8 óra 

A hang és a hangszerek világa 6 óra 

Hidro- és aerodinamikai jelenségek, a repülés fizikája 8 óra 

Szikrák és villámok 8 óra 

 

Az egyes témakörök óraszáma magában foglalja az új tananyagot feldolgozó, a gyakorlásra, tanulói 

kísérletezésre és a számonkérésre szolgáló óraszámot is. Az órafelosztás részletezése a tanmenet feladata.  



 

Tematikai egység Tájékozódás égen-földön Órakeret 4 óra 

Előzetes tudás Térképismeret. Az idő mérése. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Összetett rendszerek felismerése, a téridő 

nagyságrendjeinek, a természet 

méretviszonyainak azonosítása. Az önismeret 

fejlesztése a világban elfoglalt hely, a 

távolságok és nagyságrendek értelmezésén 

keresztül. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 
Módszertani megoldások 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Tájékozódás a földgömbön: Európa, 

hazánk, lakóhelyünk. 

A földrajzi helymeghatározás 

módszerei a múltban és ma. 

A Google Earth és a Google Sky 

használata. 

 

Ismeretek: 

Prefixumok használata. 

A fényév fogalma. 

A térrel és idővel 

kapcsolatos 

elképzelések 

fejlődéstörténetére 

vonatkozó 

információk 

keresése, 

rendszerezése, 

bemutatása. 

A természetre 

jellemző hatalmas 

és rendkívül 

kicsiny tér- és 

idő-méretek 

összehasonlítása 

(atommag, 

élőlények, 

Naprendszer, 

Univerzum). 

Távolságmérések 

és helyzet-

meghatározások 

elvégzése 

(például: 

háromszögelés, 

helymeghatározás 

a Nap 

segítségével, 

radar, GPS). 

A tájékozódás problémáját 

gyakorlati kérdésként vetjük 

fel. Egyértelművé tesszük, 

hogy a hely meghatározása 

viszonyítási pontot ill. 

viszonyítási rendszert 

igényel.  

Konkrét példák viszonyítási 

rendszerekre: derékszögű 

Descartes-féle 

koordinátarendszer, 

földrajzi koordinátarendszer 

(GPS-koordináták) 

Távolságmérési módszerek 

a gyakorlatban.  

Fakultatív kiegészítés: 

     Hogy határozták meg az 

ókori görögök a    

     Föld sugarát,  

     a Hold és a Nap 

távolságarányát a Földtől? 

Kozmikus mértek 

meghatározása az 

univerzumban, a fényév 

fogalma, (a fénysebesség 

kitüntetett szerepe) 

Konkrét csillagászati 

távolságok megkeresése 

interneten, a távolságok 

összehasonlító értelmezése. 

Atomi és subatomi méretek 

megismerése, arányítása a 

köznapi méretekhez,  

A prefixumok használata 

Földrajz: a 

hosszúsági és 

szélességi körök 

rendszere, 

térképismeret. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

tudománytörténet. 

 

Matematika: 

geometriai 

számítások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tér, idő, földrajzi 

fokhálózat, 

vonatkoztatási 

rendszer. 
 
 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A közlekedés kinematikai problémái Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás Sebesség, vektorok, függvények. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A közlekedés mint rendszer értelmezése, az állandóság és változás megjelenítése a 

mozgások leírásában. Az egyéni felelősségtudat formálása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Módszertani 

megoldások 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Járművek sebessége, 

gyorsítása, fékezése. 

Milyen a biztonságos (és 

kényelmes) közlekedés? (pl. 

tempomat, távolságtartó 

radar, tolató radar.) 

Ismeretek: 

Kinematikai alapfogalmak: 

út, elmozdulás, sebesség, 

átlagsebesség.  

A sebesség különböző 

mértékegységei. 

A gyorsulás fogalma, 

mértékegysége. 

Szabadesés út-idő 

összefüggése. A szabadesés 

és a gravitáció kapcsolata.  

Az egyenletes körmozgást 

leíró kinematikai jellemzők 

(pályasugár, kerületi 

sebesség, fordulatszám, 

keringési idő, szögsebesség, 

centripetális gyorsulás). 

Út-idő és sebesség-idő 

grafikonok készítése, 

elemzése. 

Számítások elvégzése az 

egyenes vonalú egyenletes 

mozgás esetében. 

A sebesség és a gyorsulás 

fogalma közötti különbség 

felismerése. 

A közlekedés kinematikai 

problémáinak gyakorlati, 

számításokkal kísért 

elemzése, pl. 

 adott sebesség eléréséhez 

szükséges idő; 

 a fékút nagysága; 

 a reakcióidő és a 

féktávolság kapcsolata. 

 

Mélység meghatározása 

időméréssel 

 

 

Körmozgásokhoz 

kapcsolódó hétköznapi 

számítások, pl. autó vagy 

kerékpár vagy görkorcsolya 

kerekeinek fordulatszáma, 

ill. kerületi pontjának 

centripetális gyorsulása adott 

sebességnél.  

 

Az általános iskolai 

ismeretek felidézése után, 

a közlekedés területéről 

vett konkrét gyakorlati 

példákon keresztül 

értelmezzük az 

átlagsebesség, pillanatnyi 

sebesség, pálya, út, 

elmozdulás fogalmát, 

ezek grafikus ábrázolását. 

egyszerű közlekedési 

példákon keresztül 

gyakoroljuk. A 

számítások során a 

grafikus ábrázolásokra 

támaszkodunk. 

A gyorsulást, mint a 

sebesség időbeli 

változását definiáljuk, 

kiemelve annak vektor-

jellegét. Az egyenletesen 

gyorsuló mozgás 

útképletét közöljük és 

közlekedési problémákra 

alkalmazzuk. 

 

Szabadesés gyorsulásának 

számítógépes mérése. 

  

 

Az egyenletes körmozgás 

leírása kerületi és 

szögjellemzőkkel, a 

centripetális gyorsulás 

fogalma 

 

Összetett mozgások 

bemutatása és kvalitatív 

tárgyalása néhány 

frontálisan feldolgozott 

példán keresztül  

Matematika: 

függvény 

fogalma, grafikus 

ábrázolás, 

egyenletrendezés

. 

 

Testnevelés és 

sport: érdekes 

sebességadatok. 

 

Biológia-

egészségtan: 

élőlények 

mozgása, 

sebességei; 

reakcióidő. 

 

Informatika: 

adatok 

feldolgozása, 

kiértékelése 

számítógéppel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sebesség, átlagsebesség, gyorsulás, szabadesés, egyenletes körmozgás. 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A közlekedés dinamikai problémái Órakeret 14 óra 

Előzetes tudás A sebesség és a gyorsulás 

fogalma. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az oksági gondolkodás 

fejlesztése az állandóság és 

változás ok-okozati kapcsolatán 

keresztül a közlekedés 

rendszerében. Környezettudatos 

gondolkodás formálása. A 

közlekedésbiztonság, a 

kockázatok és következmények 

felmérésén keresztül az egyéni, 

valamint a társas felelősségérzet, 

az önismeret fejlesztése és a 

családi életre nevelés. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 
 

Kapcsoló

dási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Az utasok terhelése egyenes 

vonalú egyenletes és 

egyenletesen gyorsuló 

mozgás esetén. 

A súrlódás szerepe a 

közlekedésben, például: 

ABS, fékerő szabályozó, a 

kerekek tapadása (az 

autógumi szerepe). 

A gépjárművek fogyasztását 

befolyásoló tényezők. 

Az utasok védelme a 

gépjárműben: 

 gyűrődési zóna; 

 biztonsági öv; 

 légzsák. 

 

Ismeretek: 

Az erő fogalma, mérése, 

mértékegysége. 

Newton törvényeinek 

megfogalmazása. 

Speciális erőhatások 

(nehézségi erő, nyomóerő, 

fonálerő, súlyerő, súrlódási 

erők, rugóerő). 

A rugók erőtörvénye. 

A lendület fogalma. 

Lendület-megmaradás. 

A gépjármű és a 

környezet 

kölcsönhatásának 

vizsgálata. 

Az eredő erő 

szerkesztése, 

kiszámolása egyszerű 

esetekben. 

A súrlódás szerepe a 

gépjármű mozgása és 

irányítása 

szempontjából. 

Az energiatakarékos 

közlekedés, a 

környezettudatos, a 

természet épségét óvó 

közlekedési magatartás 

lehetőségeinek feltárása. 

A közlekedésbiztonsági 

eszközök működésének 

összekapcsolása az 

alapul szolgáló fizikai 

elvekkel, a tudatos és 

következetes használat 

iránti igény. 

A kanyarodás 

vezetéstechnikai 

elemeinek 

összekapcsolása ezek 

fizikai alapjaival. 

A test súlya és a tömege 

A dinamikáról az általános iskolában 

tanultak felelevenítése, kiegészítése.  

Az erő és mérése, 

mértékegysége, vektor-

jellege. 

Az erő alakváltoztató és 

mozgásállapot változtató 

hatása 

Erőfajták és jellemzésük 

(nehézségi erő, súrlódási erő, 

rugóerő, kényszererők 

 

 

A tehetetlenség törvényét (Newton I.) 

gyakorlati közlekedési problémákon 

érzékeltetjük: 

Kiinduló probléma: miért nem indul 

el, és miért nem fékezhető le az autó 

tükörjégen?   

Mit éreznek az utasok induláskor és 

hirtelen megálláskor?  

 

Newton II törvényét (dinamika 

alapegyenlete) axiómaként kimondjuk 

és egyszerű kísérleti példákkal 

illusztráljuk. 

A közlekedési példák: Az utó 

sebességének (nagyság , irány) 

megváltoztatásához erő 

szükséges.  Milyen erő 

gyorsítja az autót induláskor, 

megálláskor, kanyarban?  

Matemati

ka: 

vektorok, 

művelete

k 

vektorokk

al, 

egyenletr

endezés. 



Ütközések típusai. 

Az egyenletes körmozgás 

dinamikai feltétele. 

közötti különbségtétel.  

Newton III. (kölcsönhatás) törvényét 

sztatikus állapotban rugós 

erőmérőkkel kimérjük.  

Lendületmegmaradás törvénye 

           Ütközéses kísérletek,  

           Ütközéses közlekedési 

balesetek elemzése 

Rakétameghajtás  

Körmozgás dinamikai értelmezése 

Newton II törvényének 

alkalmazásával 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tömeg, erő, eredő erő, 

tehetetlenség, súly, lendület, 

lendület-megmaradás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A tömegvonzás Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás A kinematika és a dinamika alapfogalmai, a súly értelmezése. A Naprendszerről, a 

bolygók mozgásáról tanult általános iskolai ismeretek. Térképismeret. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A gravitációs kölcsönhatás értelmezése az anyagot jellemző kölcsönhatások 

rendszerében. A Naprendszer mint összetett struktúra értelmezése. A felépítés és 

működés kapcsolata. Az absztrakt gondolkodás fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeret 

Fejlesztési 

feladatok 
Módszertani megoldások 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások: 
Mozgások a Naprendszerben: 
a Hold és a bolygók 
keringése, üstökösök, 
meteorok mozgása. 
A nehézségi gyorsulás 
földrajzi helytől való függése. 
Rakéták működése. 
Űrhajózás, súlytalanság. 
 
Ismeretek: 
Newton tömegvonzási 
törvénye. 
Kozmikus sebességek: 
körsebesség, szökési 
sebesség. 
A bolygómozgás Kepler-féle 
törvényei. 
A perdület és a 

perdületmegmaradás 

egyszerűbb természeti és 

technikai példákon.  

Ejtési kísérletek 
elvégzése 
(kisméretű és 
nagyméretű labdák 
esési idejének 
mérése különböző 
magasságokból). 
A rakétaelv kísérleti 
vizsgálata. 
A súlytalanság 
állapotának 
megértése, a 
súlytalanság 
fogalmának 
elkülönítése a 
gravitációs vonzás 
hiányától. 
Az általános 
tömegvonzás, illetve 
a Kepler-törvények 
egyetemességének 
felismerése. 
Tudománytörténeti 
információk 
gyűjtése. 

A tömegvonzásra utaló ejtési 
kísérletek  
A vízszintes hajítás és a Föld 
körüli keringés kapcsolatba 
hozása 
 
A Naprendszerről korábban  
tanultak felelevenítése, A 
heliocentrikus világkép és a 
korábbi korok geocentrikus 
világképének összevetése, 
Kopernikusz, Kepler, Galilei 
munkássága 
A tömegvonzás szerepe a 
Naprendszerben, Newton 
gravitációs törvényét közöljük 
 
 Egyszerű csillagászati példák 
kvalitatív tárgyalása: 
          A Hold mozgása a Föld 
körül 
 
Fakultatív feldolgozásra: 
        mesterséges holdak pályára 
állítása, 
        geostacionárius műholdak, 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

tudománytörténet 

Biológia-

egészségtan: 

állatok 

mozgásának 

elemzése (pl. 

medúza). 

Matematika: 

egyenletrendezés. 

Földrajz: a 

Naprendszer 

szerkezete, 

égitestek mozgása,  



A piruettező 
korcsolyázó 
mozgásának 
kvalitatív vizsgálata. 

        meteorológiai műholdak,  
        távközlési műholdak, GPS 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Tömegvonzás, súlytalanság, bolygómozgás, perdület. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Mechanikai munka, energia, teljesítmény Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás A kinematika és a dinamika alapfogalmai. Vektorok felbontása 

összetevőkre. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az energiafogalom mélyítése, kiterjesztése. A munka, energia és 

teljesítmény értelmezésén keresztül a tudományos és a köznapi 

szóhasználat különbözőségének bemutatása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 
Módszertani megoldások 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Gépek, járművek motorjának 

teljesítménye. 

Az emberi teljesítmény fizikai 

határai. 

A súrlódás és a közegellenállás 

hatása a mechanikai energiákra. 

Ismeretek: 

Munkavégzés, a mechanikai 

munka fogalma, mértékegysége. 

A helyzeti energia, mozgási 

energia, rugalmas energia. 

Energia-megmaradás. 

A munkavégzés és az 

energiaváltozás kapcsolata. 

A teljesítmény fogalma, régi és 

új mértékegységei (lóerő, 

kilowatt). 

A mechanikai energia 

tárolási lehetőségeinek 

felismerése kísérletek 

elvégzése alapján. 

A mechanikai energiák 

átalakítási 

folyamatainak kísérleti 

vizsgálata. 

A mechanikai energia-

megmaradás tételének 

bemutatása 

szabadesésnél. 

Számítási feladatok 

végzése a 

teljesítménnyel 

kapcsolatban. 

 

Az általános iskolában a 

munkáról tanultak ismétlése 

kiegészítése konkrét 

példákon keresztül 

A tanult mechanikai 

energiafajták: helyzeti-, 

mozgási-, rugóenergia, a 

munkavégzés és az 

energiaváltozás kapcsolata 

Példák a mechanikai 

energiák egymásba 

alakulására, az energia-

megmaradás törvénye 

(kiemelve, hogy súrlódás 

esetén az energia egy része 

ún. „belső energiává” alakul 

 

A teljesítmény fogalma, 

egyszerű számítások. 

 A motor- teljesítmény 

jelentősége az autó 

gyorsíthatóságában 

Matematika: 

egyenletrende

zés. 

 

Biológia-

egészségtan: 

élőlények 

mozgása, 

teljesítménye. 

 

Testnevelés és 

sport: 

sportolók 

teljesítménye. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Munka, mechanikai energia (helyzeti energia, mozgási energia, 

rugalmas energia), energia-megmaradás, teljesítmény. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Egyszerű gépek a mindennapokban Órakeret 4 óra 

Előzetes tudás Az erő fogalma. Vektorok összeadása, felbontása összetevőkre. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az állandóság és változás fogalmának értelmezése, feltételeinek megjelenése a 

mechanikai egyensúlyi állapotok kapcsán. A fizikai ismeretek alkalmazása a helyes 

testtartás fontosságának megértésében és a mozgásszervek egészségének 

megőrzésében, az önismeret (testkép, szokások) fejlesztése. 



Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Módszertani megoldások 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Egyensúlyi állapotok 

 biztos 

 bizonytalan 

 közömbös 

 metastabil. 

 

Miét használunk egyszerű 

gépeket? Egyszerű gépek a 

gyakorlatban 

 egyoldalú és kétoldalú 

emelő; 

 álló és mozgócsiga; 

 hengerkerék; 

 lejtő; 

 csavar; 

 ék. 

Csontok, ízületek, izmok. 

 

Ismeretek: 

Testek egyensúlyi állapota, 

az egyensúly feltétele. 

A forgatónyomaték 

fogalma. 

Az egyensúly és a 

nyugalom közötti 

különbség felismerése 

konkrét példák alapján. 

A súlypont meghatározása 

méréssel, illetve 

szerkesztéssel. 

Számos példa vizsgálata a 

hétköznapokból az 

egyszerű gépek 

használatára (pl. háztartási 

gépek, építkezés a 

történelem folyamán, 

sport). 

A különféle egyszerű gépek 

működésének értelmezése a 

vizsgált példák és mérések 

alapján. 

A helyes testtartás 

megértése nagy teher 

emelésénél. 

 

Az egyszerű gépekre és a 

sztatikai egyensúlyra 

vonatkozó korábbi ismeretek 

felelevenítése, kiegészítése 

A biztos, bizonytalan, 

közömbös egyensúlyi 

helyzetek energetikai 

jellemzése 

 

A súlypont meghatározása 

egyszerű esetekben, 

számítással, méréssel 

A forgatónyomaték fogalma, 

számítása 

 

Egyszerű gépek a köznapi 

technikai gyakorlatban és az 

élő szervezetben. 

 

Kísérleti és számítási 

igazolása annak, hogy az 

egyszerű gépekkel az erő 

csökkenthető, de a 

munkavégzés nem. 

Matematika: 

egyenletrendezé

s, műveletek 

vektorokkal. 

 

Testnevelés és 

sport: 

kondicionáló 

gépek. 

 

Biológia-

egészségtan: 

csontok, 

ízületek, izmok 

szerepe a 

szervezetben. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Munka, erő, egyensúlyi állapot, forgatónyomaték, egyszerű gép. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Mechanikai rezgések és hullámok Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás A kinematika és a dinamika alapfogalmai. Vektorok. Rugóerő, rugalmas energia. 

A mechanikai energia megmaradása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rezgések és hullámok szerepének megértése a Föld felépítésének és jellegzetes 

változásainak viszonyrendszerében. A jelenségkör dinamikai hátterének 

értelmezése. A társadalmi felelősség kérdéseinek hangsúlyozása a természeti 

katasztrófák bemutatásán keresztül. A tudomány, technika, kultúra szempontjából 

az időmérés és az építmények szerkezeti elemeinek bemutatása.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési feladatok Módszertani megoldások 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Periodikus jelenségek 

(rugóhoz erősített test 

rezgése, fonálinga 

mozgása). 

Rezgő rendszerek kísérleti 

vizsgálata. 

A rezonancia feltételeinek 

tanulmányozása gyakorlati 

példákon. 

A csillapodás jelenségének 

A rugón rezgő test 

mozgásának kísérleti 

vizsgálata, jellemzése 

(periódusidő, amplitúdó, 

frekvencia) 

A rezgés energetikai 

értelmezése, mint a rezgő 

Matematika: 

alapműveletek, 

egyenletrendezé

s, táblázat és 

grafikon 

készítése. 



Csillapodó rezgések. 

Kényszerrezgések. 

 

Rezonancia, rezonancia-

katasztrófa. 

Mechanikai hullámok 

kialakulása. 

Az árapály-jelenség. A 

Hold és a Nap szerepe a 

jelenség létrejöttében.  

Földrengések kialakulása, 

előrejelzése, 

tengerrengések, szökőár. 

 

Ismeretek: 

A harmonikus 

rezgőmozgás jellemzői: 

rezgésidő, amplitúdó, 

frekvencia. 

A harmonikus 

rezgőmozgás 

energiaviszonyai. 

Longitudinális, 

transzverzális hullám. 

A mechanikai hullámok 

jellemzői: hullámhossz, 

terjedési sebesség. 

A hullámhosszúság, a 

frekvencia és a terjedési 

sebesség közötti kapcsolat.  

felismerése konkrét 

példákon. 

A rezgések gerjesztésének 

megismerése néhány 

egyszerű példán. 

A hullámok mint térben 

terjedő rezgések 

értelmezése konkrét példák 

vizsgálata alapján. 

A földrengések 

létrejöttének elemzése a 

Föld szerkezete alapján. 

A természeti katasztrófák 

idején követendő helyes 

magatartás.  

A földrengésbiztos épület 

sajátosságainak 

megismerése. 

Árapály-táblázatok 

elemzése. 

test mozgási energiája és a 

rugó-energia váltakozó 

egymásba alakulása 

Az inga lengésének 

összehasonlítása a rugón 

rezgő test mozgásával 

A rezgések csillapodásának 

magyarázata 

Kényszerrezgés és 

rezonancia jelensége, 

látványos példák a 

rezonanciára 

 

A mechanikai hullám 

kialakulása, terjedése, a 

hullám, mint térben és 

időben periodikus jelenség 

jellemzői. A terjedési 

sebesség, a hullámhossz és a 

frekvencia kapcsolata 

A longitudinális és 

transzverzális hullám 

A mechanikai hullámban 

energia terjed 

 

Gyakorlati példák, 

érdekességek a rezgések, 

hullámok témaköréből: 

            Dagály-hullám, ár-

apály erőmű, 

            Földrengés-hullámok, 

szökőár 

 

 

 

 

Informatika: 

információkeres

és interneten. 

 

Földrajz: 

földrengések, 

lemeztektonika, 

árapály-

jelenség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Harmonikus rezgőmozgás, frekvencia, rezonancia, mechanikai hullám, 

hullámhosszúság. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A hang és a hangszerek világa Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás Rezgések fizikai leírása. A sebesség fogalma.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A hang szerepének megértése az emberi szervezet megismerésében, az ember 

érzékelésében, egészségében, a kommunikációs rendszerekben.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 
 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Hangsebesség- mérése. A 

hangsebesség függése a 

közegtől. 

A hangmagasság és 
frekvencia kapcsolatának 
kísérleti bemutatása. 
Legalább egy 
hangsebesség-mérés 

Az általános iskolai 
hangtani ismeretek 
felfrissítése kiegészítése 
A hang fizikai jellemzői: 

frekvencia, (hullámhossz) 

Matematika: 

periodikus 

függvények. 

 

Biológia-



Doppler-hatás. 

Az emberi hangérzékelés 

fizikai alapjai. Az emberi 

fül felépítése. 

A hangok keltésének 

eljárásai, hangszerek. 

Húrok rezgései, húros 

hangszerek. 

Sípok fajtái. 

A zajszennyezés. 

Ultrahang a természetben 

és gyógyászatban. 

Ismeretek: 

A hang fizikai jellemzői. 

A hang terjedésének 

mechanizmusa.  

Hangintenzitás, a decibel 

fogalma. 

Felharmonikusok.  

elvégzése. 
Közeledő, illetve távolodó 
autók hangjának vizsgálata, 
a frekvenciaváltozás 
kvalitatív értelmezése. 
Felhasználási területek 
bemutatása gyűjtőmunka 
alapján. 
Néhány jellegzetes hang 
elhelyezése a decibelskálán 
önálló információkeresés 
alapján. 
Kísérlet húros hangszeren: 
felhang megszólaltatása, a 
tapasztalatok értelmezése. 
A hangolás bemutatása. 
Vizet tartalmazó 
kémcsövek 
hangmagasságának 
vizsgálata, zárt és nyitott síp 
hangjának összehasonlítása. 
Gyűjtőmunka a fokozott 
hangerő egészségkárosító 
hatásával, a hatást 
csökkentő biztonsági 
intézkedésekkel 
kapcsolatban. 

hangerősség 

A hang terjedési 

sebességének 

meghatározása frontális 

tanári demonstrációs 

méréssel 

Húrok, sípok rezgései, 

felhangok, hangszín 

 Doppler-hatás 

Zajszennyezés 

problémáinak megbeszélése 

 

Fakultatív csoportmunka 

   - Hanganalízis Audacity 
ingyenes 
mérőprogrammal 

   - hangskálák 
   - A gitár mint hangtani 
demonstrációs eszköz 
   - A rezonancia szerepe a 
zenében 
   - A hallás fizikája, 
hangérzet, hallásküszöb 
   - Az ultrahang és 

felhasználása a 
gyógyászatban, 
technikában 

   - A szintetizátor 

egészségtan: Az 

emberi és az állati 

hallás. Az 

ultrahang szerepe 

a denevérek 

tájékozódásában. 

Az ultrahang 

szerepe a 

diagnosztikában; 

„Gyógyító 

hangok”, 

fájdalomküszöb. 

 

Ének-zene: a 

hangszerek típusai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Frekvencia, terjedési sebesség, hullámhossz, alaphang, felharmonikus. 

 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél Hidro- és aerodinamikai jelenségek, a repülés fizikája Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás A nyomás. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A környezet és fenntarthatóság kérdéseinek tudatosítása az időjárást befolyásoló 

fizikai folyamatok vizsgálatával kapcsolatban. Együttműködés, 

kezdeményezőkészség fejlesztése csoportmunkában folytatott vizsgálódás során. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési 

követelmények 

Módszertani 

megoldások 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

A légnyomás változásai. A légnyomás függése a 

tengerszint feletti magasságtól és annak élettani 

hatásai. A légnyomás és az időjárás kapcsolata. 

Hidro- és aerodinamikai elvek, jelenségek. 

Az áramlások nyomásviszonyai. 

A tengeráramlások jellemzői, a mozgató fizikai 

hatások.  

A víz körforgása. A befagyó tavak. A jéghegyek. 

A szél energiája. 

Az időjárás elemei, csapadékok, a csapadékok 

A felhajtóerő mint 

hidrosztatikai 

nyomáskülönbség 

értelmezése. 

Aerodinamikai 

paradoxon kísérleti 

bemutatása. 

A szél épületekre 

gyakorolt hatásának 

bemutatása példákon. 

Természeti és technikai 

Az általános iskolában 

tanult hidro- és 

aerosztatikai ismeretek 

felelevenítése kísérleteken 

keresztül (nyomás, 

hidrosztatikai nyomás, 

légnyomás, felhajtóerő) 

 

Folyadékok áramlása 

- egyszerű 

jelenségbemutató 

kísérletek 

Matematika: az 

exponenciális 

függvény. 

 

Testnevelés és 

sport: sport nagy 

magasságokban, 

sportolás a 

mélyben. 

 

Biológia-



kialakulásának fizikai leírása. 

A termik szerepe. (pl. a sárkányrepülőnél, 

vitorlázó ernyőnél.) Repülők szárnykialakítása. 

Hangrobbanás. 

Légzés. 

 

Ismeretek: 

Nyomás, hőmérséklet, páratartalom. A levegő 

mint ideális gáz. 

A hidrosztatikai nyomás és a felhajtóerő.  

A páratartalom fogalma, a telített gőz.  

A repülés elve. A légellenállás. A repülőgépek 

szárnyának sajátosságai (a szárnyra ható 

emelőerő). 

példák gyűjtése és a 

fizikai elvek 

értelmezése a repülés 

kapcsán (termések, 

állatok, repülő 

szerkezetek stb.). 

Az időjárás elemeinek 

önálló vizsgálata. 

A jég rendhagyó 

viselkedése 

következményeinek 

bemutatása konkrét 

gyakorlati példákon.  

A szélben rejlő energia 

lehetőségeinek átlátása. 

A szélerőművek 

előnyeinek és 

hátrányainak 

összegyűjtése. 

Repülésbiztonsági 

statisztikák elemzése. 

Egyszerű 

repülőeszközök 

készítése. 

Önálló kísérletezés: pl. 

felfelé áramló levegő 

bemutatása, a tüdő 

modellezése. 

- az áramlások 

sebesség és 

nyomásviszonyai,   

-  lamináris és 

turbulens áramlás 

kvalitatív tárgyalása) 

- A tengeráramlások 

jellemzői, a mozgató 

fizikai hatások.  

 

Gázok áramlása (szél) 

- egyszerű 

jelenségbemutató 

kísérletek 

- a repülés fizikai 

alapjai 

- a légköri áramlások 

fizikai okai, 

jellemzői, 

 

Áramló közegek energiája  

- a szél- és vízenergia 

hasznosítása 

 

 

-  

 

 

 

egészségtan: 

légzés, mélységi 

mámor, 

hegyibetegség, 

madarak repülése. 

 

Földrajz: 

térképek, atlaszok 

használata; 

csapadékok, 

csapadék-eloszlás; 

tengeráramlások; 

légkör, légnyomás, 

nagy földi 

légkörzés, szél. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Légnyomás, hidrosztatikai nyomás, hidrosztatikai felhajtóerő, aerodinamikai 

felhajtóerő. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Szikrák és villámok Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás Erő-ellenerő, munkavégzés, elektromos töltés  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az elektromos alapjelenségek értelmezése az anyagot jellemző egyik alapvető 

kölcsönhatásként. A sztatikus elektromosságra épülő technikai rendszerek 

felismerése. Felelős magatartás kialakítása. A veszélyhelyzetek felismerése, 

megelőzése, felkészülés a segítségnyújtásra. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Módszertani 

megoldások 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Elektrosztatikus 

alapjelenségek: 

dörzselektromosság, töltött 

testek közötti kölcsönhatás, 

földelés. 

A fénymásoló és a 

lézernyomtató működése. 

Az elektromos töltés fogalma, 

az elektrosztatikai 

alapfogalmak, alapjelenségek 

értelmezése, gyakorlati 

tapasztalatok, kísérletek alapján. 

Ponttöltések közötti erő 

kiszámítása.  

Különböző anyagok 

szigetelőképességének 

 

Az elektromos 

alapjelenségekről 

korábban tanultak 

ismétlése kiegészítése 

kísérleteken keresztül 

Az elektromos erőtér 

(mező) mint fizikai 

Kémia: az 

elektron. 

 

Matematika: 

egyenletrendezés

, számok 

normálalakja. 



A villámok keletkezése, 

veszélye, a villámhárítók 

működése.  

Az elektromos töltések 

tárolása: kondenzátorok. 

 

Ismeretek: 

Ponttöltések közötti 

erőhatás, az elektromos 

töltés egysége. 

Elektromosan szigetelő és 

vezető anyagok. 

Az elektromosság fizikai 

leírásában használatos 

fogalmak: elektromos 

térerősség, feszültség, 

kapacitás. 

vizsgálata, jó szigetelő és jó 

vezető anyagok felsorolása. 

Egyszerű elektrosztatikai 

jelenségek felismerése a 

fénymásoló és a lézernyomtató 

működésében sematikus ábra 

alapján. 

A villámok veszélyének, a 

villámhárítók működésének 

megismerése, a helyes 

magatartás elsajátítása 

zivataros, villámcsapás-

veszélyes időben. 

Az elektromos térerősség és az 

elektromos feszültség 

jelentésének megismerése, 

használatuk a jelenségek 

leírásában, értelmezésében. 

A kondenzátorok szerepének 

felismerése az 

elektrotechnikában konkrét 

példák alapján.  

valóság, az erőtér 

fogalma, jellemzése 

(térerősség, 

erővonalak) 

Munkavégzés 

homogén erőtérben, a 

potenciál fogalma 

Gyakorlati 

elektrosztatika: 

- anyagok 

elektromos 

sajátságai 

- Faraday-kalitka, 

csúcshatás, 

villámhárító 

- Kondenzátor 

(töltéstárolás) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromos kölcsönhatás, elektromos töltés, szigetelő anyag, vezető anyag, 

elektromos térerősség, elektromos mező, elektromos feszültség, kondenzátor. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 9. 

évfolyam végén 

A tanuló legyen képes fizikai jelenségek megfigyelésére, s az ennek során szerzett 

tapasztalatok elmondására. Legyen tisztában azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket 

ismer fel, melyek alkalmazhatók jelenségek értelmezésére, egyes események 

minőségi és mennyiségi előrejelzésére. Legyen képes egyszerű fizikai rendszerek 

esetén a lényeges elemeket a lényegtelenektől elválasztani, tudjon egyszerűbb 

számításokat elvégezni és helyes logikai következtetéseket levonni. Tudja helyesen 

használni a tanult mechanikai alapfogalmakat (tehetetlenség, sebesség, gyorsulás, 

tömeg, erő, erőtörvények, lendület, munka, energia, teljesítmény, hatásfok, 

tömegközéppont, forgatónyomaték, perdület). Tudjon példákat mondani a tanult 

jelenségekre, a tanult legfontosabb törvényszerűségek érvényesülésére a 

természetben, a technikai eszközök esetében. Tudja a tanult mértékegységeket a 

mindennapi életben is előforduló mennyiségek esetében használni. Legyen képes a 

számítógépes világhálón a témához kapcsolódó érdekes és hasznos adatokat, 

információkat gyűjteni. Ismerje a tanulmányok során előforduló fontosabb 

hétköznapi eszközök működési elvét, biztonságos használatát. Legyen tisztában saját 

szervezete működésének fizikai aspektusaival, valamint a mozgás, tájékozódás, 

közlekedés legalapvetőbb fizikai vonatkozásaival, ezek gyakorlati alkalmazásaival.  

 

10. évfolyam 

Óraszám: 72 óra /év 

   2 óra /hét 

 

Ajánlás az éves óraszám felosztására 

 

Témakörök Óraszám 

Az elektromos áram 10 óra 



Lakások, házak elektromos hálózata 7 óra 

Elemek, telepek 6 óra 

Az elektromos energia előállítása 9 óra 

Energia nélkül nem megy 6 óra 

Hasznosítható energia - a hőtan főtételei 8 óra 

Energia átalakító gépek 6 óra 

Vízkörnyezetünk fizikája 8 óra 

A Nap 6 óra 

Globális környezeti problémák fizikai vonatkozásai 6 óra 

 

Az egyes témakörök óraszáma magában foglalja az új tananyagot feldolgozó, a gyakorlásra, tanulói 

kísérletezésre és a számonkérésre szolgáló óraszámot is. Az órafelosztás részletezése a tanmenet feladata.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Az elektromos áram Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás 
Elektrosztatikai alapfogalmak, vezető és szigetelő anyagok, elektromos feszültség 

fogalma. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az egyenáramú elektromos hálózatok mint technikai rendszerek azonosítása, az 

áramok szerepének felismerése a szervezetben, az orvosi diagnosztikában. 

Kezdeményezőkészség és a tanulás tanulásának fejlesztése önálló munkán 

keresztül. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 
Módszertani megoldások 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Az elektromos áram élettani 

hatása: az emberi test 

áramvezetési tulajdonságai, 

idegi áramvezetés. 

Az elektromos áram élettani 

szerepének, az orvosi 

diagnosztikai és terápiás 

alkalmazásoknak az ismerete. 

A hazugságvizsgáló működése. 

Ismeretek: 

Az elektromos áram fogalma, 

az áramerősség mértékegysége. 

Az elektromos ellenállás 

fogalma, mértékegysége. 

Ohm törvénye vezető 

szakaszra. 

Vezetők elektromos 

Az elektromos áram 

létrejöttének 

megismerése, egyszerű 

áramkörök összeállítása. 

Az elektromos áram hő-, 

fény-, kémiai és 

mágneses hatásának 

megismerése 

kísérletekkel, 

demonstrációkkal. 

Orvosi alkalmazások: 

EKG, EEG felhasználási 

területeinek, 

diagnosztikai szerepének 

átlátása. 

Az elektromos ellenállás 

kiszámítása, mérése; a 

számított és mért értékek 

összehasonlítása, 

következtetések 

A korábbiakban tanult 

alapismeretek felidézése 

egyszerű kísérletekhez 

kapcsolva, kiegészítés, 

pontosítás. 

Tanári bemutató kísérlet, 

demonstrációs mérés, 

frontális feldolgozás. : 

- Ohm törvényének 

kísérleti igazolása 

egyenes ellenállás 

huzalon (a huzal 

ellenállásának 

számszerű 

meghatározásával),  

- Vezetékhuzal fajlagos 

ellenállásának 

meghatározására, 

Biológia-

egészségtan: az 

idegrendszer, 

orvosi 

diagnosztika, 

terápia, 

érintésvédelem. 

 

Matematika: 

elemi 

műveletek 

elvégzése, 

grafikonok 

készítése. 

 

Informatika: 

adatok 

feldolgozása, 

kiértékelése 

számítógéppel. 



ellenállásának 

hőmérsékletfüggése. 

levonása. 

Az emberi test (bőr) 

ellenállásának mérése 

különböző körülmények 

között, következtetések 

levonása. 

- Az ellenállás 

hőmérsékletfüggéséne

k bemutatása. 

Az áram teljesítménye, 

hőhatása 

Az áram kémiai , biológiai 

hatása,  

 

Kémia: 

áramvezetés 

fémekben, 

ionvezetés, 

fémrács, 

elektrolízis. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Elektromos áram, elektromos ellenállás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Lakások, házak elektromos hálózata Órakeret 7 óra 

Előzetes tudás Egyenáramok alapfogalmai, az elektromos feszültség és ellenállás fogalma. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A háztartás elektromos hálózatának mint technikai rendszernek azonosítása, az 

érintésvédelmi szabályok elsajátítása, családi életre nevelés. A 

környezettudatosság és energia hatékonyság szempontjainak megjelenése a 

mindennapi életben az elektromos energia felhasználásában. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Módszertani 

megoldás 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Elektromos hálózatok 

kialakítása lakásokban, 

épületekben, elektromos 

kapcsolási rajzok. 

Az elektromos áram 

veszélyei, konnektorok 

lezárása kisgyermekek 

védelme érdekében. 

A biztosíték (kismegszakító) 

működése, használata, 

olvadó- és automata 

biztosítékok. 

Három- eres vezetékek 

használata, a földvezeték 

szerepe. 

Különböző teljesítményű 

fogyasztók összehasonlítása.  

Az energiatakarékosság 

kérdései, vezérelt (éjszakai) 

áram. 

A villanyszámla elemzése. 

 

Ismeretek: 

Soros és párhuzamos 

kapcsolás.  

Az elektromos munkavégzés 

és a Joule-hő fogalma, az 

elektromos teljesítmény 

kiszámítása.  

Egyszerűbb kapcsolási 

rajzok értelmezése, 

áramkör összeállítása 

kapcsolási rajz alapján. 

A soros és a párhuzamos 

kapcsolások legfontosabb 

jellemzőinek megismerése, 

feszültség- és áramerősség 

viszonyok vizsgálata 

méréssel, összefüggések 

felismerése az adatok 

alapján. 

Az elektromosság 

veszélyeinek megismerése. 

A biztosítékok szerepének 

megismerése. 

Az elektromos 

munkavégzés, a Joule-hő, 

valamint az elektromos 

teljesítmény kiszámítása, 

fogyasztók 

teljesítményének 

összehasonlítása. 

Az energiatakarékosság 

kérdéseinek ismerete, a 

villanyszámla értelmezése. 

Hagyományos izzólámpa és 

azonos fényerejű, fehér 

LED-eket tartalmazó lámpa 

elektromos 

teljesítményének 

 

Soros és párhuzamos 

kapcsolás feszültés és 

áramviszonyai 

(kísérleti vizsgálatok).  

Az elektromos 

munkavégzés és a 

Joule-hő fogalma, az 

elektromos 

teljesítmény 

kiszámítása. 

Háztartási elektromos 

energiafogyasztás 

értelmezése, az 

energiatakarékosság 

gyakorlati lehetőségei 

Gyűjtőmunka:  

           Háztartási 

fogyasztók 

teljesítménye 

Kiegészítő kísérlet: 

           mérés a 

kereskedelembe

n kapható 

dugaszolható 

hálózati 

fogyasztásmérőv

el 

 

Az áram kémiai és 

biológiai hatása (tanári 

Matematika: 

elemi műveletek 

elvégzése, 

egyenletrendezés

, műveletek 

törtekkel. 

 

Kémia: 

félvezetők. 



összehasonlítása.  demonstrációs 

kísérletek alapján) 

 

Érintésvédelem, 

gyakorlati szabályok 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Soros és párhuzamos kapcsolás, Joule-hő, földelés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Elemek, telepek 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Egyenáramok alapfogalmai, az elektromos feszültség és ellenállás fogalma. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Annak tudatosítása, hogy a környezettudatosság és fenntarthatóság szempontjai a 

háztartás elektromosenergia-felhasználásában is érvényesíthetőek. A tudatos 

felhasználói, fogyasztói magatartás erősítése. 

 

Problémák, 

jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 
Módszertani megoldások 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, 

jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Elemek és telepek 

fizikus szemmel. 

Gépkocsi-

akkumulátorok adatai: 

feszültség, amperóra 

(Ah). 

Mobiltelefonok 

akkumulátorai, 

tölthető ceruzaelemek 

adatai: feszültség, 

milliamperóra (mAh). 

Akkumulátorok 

energiatartalma, a 

feltöltés költségei. 

 

Ismeretek: 

Elemek és telepek 

működésének fizikai 

alapelvei 

egyszerűsített modell 

alapján. 

Az elemek, telepek, 

újratölthető 

akkumulátorok 

alapvető fizikai 

tulajdonságainak, 

paramétereinek 

megismerése, mérése. 

Egyszerű számítások 

elvégzése az 

akkumulátorokban 

tárolt energiával, 

töltéssel 

kapcsolatban. 

A szelektív 

hulladékgyűjtés 

szükségességének 

megindokolása. 

Az egyenáramú áramforrások 

típusai a mindennapi gyakorlatban 

(gyűjtőmunka) .  

Az áramforrások működésének 

energetikai lényege: elektromos 

energiát szolgáltatnak kémiai vagy 

más energia felhasználásával  

Az elektrokémiai telepek fizikai 

jellemzői (elektromotoros erő, 

belső ellenállás, rövidzárási áram), 

Ajánlott fakultatív kísérletek: 

- Egyszerű gyümölcselem 

készítése,  

-  Különböző színes LED-ek 

működtetésére alkalmas 

telepek összeállítása 

gyümölcselemek soros és 

párhuzamos kapcsolásával, 

- Volta-oszlop összeállítása 

pénzérmékből. 

 

Az akkumulátorok, mint speciális 

kémiai áramforrások és gyakorlati 

alkalmazásuk 

Fakultatív anyaggyűjtés 

kiselőadások: rúdelem, laposelem, 

tüzelőanyag-elem termoelem, 

napelem  

Kémia: 

elektrokémia. 

 

Matematika: 

arányosság. 



Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Telep, akkumulátor, újratölthető elem. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Az elektromos energia előállítása Órakeret 9 óra 

Előzetes tudás Egyenáramok, az elektromos teljesítmény, az energia-megmaradás törvénye, az 

energiák egymásba alakulása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az elektromágneses indukció segítségével előállított villamos energia 

termelésének mint technikai rendszernek felismerése, azonosítása az 

energiaellátás rendszerében. A környezettudatos szemlélet erősítése. A magyar és 

európai azonosságtudat erősítése a feltalálók munkájának (Jedlik, Bláthy, 

Zipernowsky, Déri) megismerésén keresztül. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 
Módszertani megoldások 

Kapcsolódá

si pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mágnesek, mágneses 

alapjelenségek. 

Az elektromos energia 

előállítása: dinamó, 

generátor. 

Elektromos hálózatok 

felépítése. 

A Föld mágneses tere, az 

iránytű használata. 

A távvezetékek 

feszültségének nagy 

értékekre történő 

feltranszformálásának oka. 

 

Ismeretek: 

A mágneses mező fogalma, 

a mágneses tér irányának és 

nagyságának értelmezése. 

Az elektromágneses 

indukció jelensége. 

A generátor és a 

transzformátor működése.  

Az alapvető mágneses 

jelenségek 

megismerése, 

alapkísérletek 

elvégzése. 

A Föld mágneses tere 

szerkezetének, az 

iránytű működésének 

megismerése.  

Az elektromágneses 

indukció néhány 

alapesetének kísérleti 

elemzése, a különböző 

típusok 

megkülönböztetése. 

A generátor és a 

transzformátor 

működésének 

értelmezése modellek 

vizsgálata alapján. 

A nagy elektromos 

hálózatok 

felépítésének, 

alapelveinek 

áttekintése szemléltetés 

(pl. sematikus rajz) 

alapján. 

A korábbi mágneses ismeretek 

ismétlése kísérleteken keresztül 

 

Az áram mágneses hatásának 

bemutatása (Oersted-kísérlet) 

Mágnesrúd és szolenoid terének 

hasonlósága 

Áramjárta vezetők kölcsönhatása 

(jelenség szintű tárgyalása) 

motorok működése 

        Fakultatív kiegészítő anyag: 

                egyszerű elektromotor 

készítése 

 

Mozgási indukció jelensége 

 - a generátorok működése 

(modell kísérlet, erőmű 

működésének bemutatása 

videón,, erőmű-látogatás) 

- Hálózati váltakozó feszültség 

előállítása és jellemzői 

Nyugalmi indukció jelensége 

- A transzformátor és 

működése 

 

Az elektromos energia-hálózat az 

erőműtől a fogyasztóig. 

Földrajz: a 

Föld 

mágneses 

tere, 

erőművek. 

 

Történelem, 

társadalmi 

és 

állampolgári 

ismeretek: 

Az 

elektromossá

ggal 

kapcsolatos 

felfedezések 

szerepe az 

ipari 

fejlődésben; 

magyar 

találmányok 

szerepe az 

iparosodásba

n (Ganz). 

A Széchenyi 

család szerepe 

az innováció 

támogatásába

n és a 

modernizáció

ban 

(Nagycenk). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mágnes, mágneses mező, iránytű, generátor, elektromágneses indukció, 

transzformátor. 

 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Energia nélkül nem megy Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás Mechanikai energiafajták. Mechanikai energia-megmaradás.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az energia fogalmának kiterjesztése a hőtanra, a környezet és fenntarthatóság, a 

környezeti rendszerek állapota, valamint az ember egészsége vonatkozásában. A 

tudomány, technika, kultúra szempontjából az innováció és a kutatások 

jelentőségének felismerése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeret 

Fejlesztési 

követelmények 
Módszertani megoldások 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A helyes táplálkozás 

energetikai vonatkozásai. 

A legfontosabb élelmiszerek 

energiatartalmának ismerete. 

Joule-kísérlet: a hő 

mechanikai egyenértéke. 

Gépjárművek energiaforrásai, 

a különböző üzemanyagok 

tulajdonságai. 

Különleges meghajtású 

járművek: például hibridautó, 

hidrogénnel hajtott motor, 

elektromos autó. 

 

Ismeretek: 

A hő régi és új 

mértékegységei: kalória, 

joule. 

A hőközlés és az égéshő 

fogalma. 

A fajhő fogalma. 

A hatásfok fogalma, motorok 

hatásfoka. 

Egyes táplálékok 

energiatartalmának 

összehasonlítása. 

Az egészséges 

táplálkozás 

jellemzői. 

A hőmennyiség és 

hőmérséklet 

fogalmának 

elkülönítése. 

A gépjárművek 

energetikai 

jellemzői és a 

környezetre 

gyakorolt hatás 

mérlegelése. 

Új 

járműmeghajtási 

megoldások 

nyomon követése 

gyűjtőmunka 

alapján. 

Életvitelünk energiaszükségletét 

jelentős részben kémiai 

átalakulásokhoz kapcsolódó 

energiaváltozás (felszabadulás) 

biztosítja 

 

Gyűjtőmunka, tanulói 

kiselőadások: 

- Élelmiszerek 

energiatartalma, 

összehasonlítása 

- Az egészséges táplálkozás 

lényege 

 

Gépjárművek benzin/energia 

fogyasztása  

Egy konkrét személyautó 

benzin-fogyasztása és annak 

ténylegesen munkavégzésre 

hasznosított hányadának 

(hatásfokának) becslése, tanári 

vezetéssel frontális 

osztálymunkában 

 

Tanulói kiselőadás: 

- Igaz-e, hogy a hidrogénnel 

hajtott motor gyakorlatilag 

„ingyen” van? Hogyan és 

mennyiért állítható elő a 

hidrogén?  

- MI a „hibrid-meghajtás” 

lényege és előnye? 

- Honnan származik az 

elektromos autó energiája?  

 

Kémia: az 

üzemanyagok 

kémiai energiája, 

a táplálék 

megemésztéséne

k kémiai 

folyamatai, 

elektrolízis. 

 

Biológia-

egészségtan: a 

táplálkozás 

alapvető 

biológiai 

folyamatai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hő, fajhő, kalória, égéshő, hatásfok. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Energiaátalakító gépek Órakeret 6 óra 



Előzetes tudás Hőtani alapismeretek. Energiák átalakítása. Energia-megmaradás.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Termikus rendszerek működésére vonatkozó általános elvek elsajátítása. A 

környezet és fenntarthatóság vonatkozásainak áttekintése. Az egyéni felelősség 

erősítése, a felelős döntés képességének természettudományos megalapozása a 

háztartással kapcsolatos döntésekben, a családi élet vonatkozásaiban. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeret 

Fejlesztési 

követelmények 
Módszertani megoldások 

Kapcsolódá

si pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Fűtő- és hűtőrendszerek: 

kondenzációs kazán, 

napkollektor, hőszivattyú, 

klímaberendezések. 

Megújuló energiák 

hasznosítása: vízierőművek, 

szélkerekek. 

Energiatakarékos építkezés, 

hőszigetelés, nyílászárók, 

megfelelő anyagok 

kiválasztása. 

 

Ismeretek: 

Az energia és a munkavégzés 

kapcsolata.  

A hasznosítható energia 

fogalma.  

Az energiatakarékosság.  

A legfontosabb sütő- és 

főzőkészülékek 

fejélődésének 

áttekintése, 

használatuk elveinek 

elsajátítása, a jövőbe 

mutató megoldások 

megismerése.  

A gyakorlatban 

használt falazó 

anyagok hőszigetelő-

képességének 

vizsgálata, elemzése. 

Az általános iskolai hőtani 

alapismeretek összefoglalása, 

kihangsúlyozva, hogy a 

hőmennyiség a melegítéssel 

közölt energia mértéke.  

 

Tudatosítjuk a tanulókban, hogy 

egyéni biológiai létünk és 

társadalmi életünk egyaránt 

folyamatos energiafelhasználást 

igényel. A felhasznált energia 

szükségszerűen több mint a 

hasznosított.  

 

Cél a takarékos 

energiafelhasználás  

 

Energiafelhasználás 

otthonunkban  

Tanulói gyűjtőmunka:   

      -  Milyen berendezések 

működtetése része 

mindennapi életünknek?  

       -  Mennyi a berendezéseink, 

gépeink energiafogyasztása 

  

 Miből fedezhető 

energiaigényünk? 

  Kiscsoportos anyaggyűjtés, 

kiselőadások: 

- Elektromos energia 

előállítása hazánkban 

- Megújuló energiaforrások 

(vízi erőmű, szélerőmű, 

naperőmű ) hazai 

perspektívája 

- Egyéni energiaellátás 

(napelem, napkollektor, 

szélkerék, hőszivattyú) 

lehetőségei 

- Energiatakarékosság 

lehetőségei 

- Öko-építészet   

- A hőszigetelés jelentősége, 

Kémia: 

gyors és 

lassú égés, 

élelmiszerké

mia. 

 

Történelem, 

társadalmi 

és 

állampolgári 

ismeretek: 

beruházás 

megtérülése, 

megtérülési 

idő. 

 

Biológia-

egészségtan: 

táplálkozás, 

ökológiai 

problémák. 

 

Etika: 

környezeti 

etika 

kérdései. 



korszerű anyagai 

technológiái   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Megújuló energia, hasznosítható energia. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Hasznosítható energia, a hőtan főtételei Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás Energiák átalakítása. Energia-megmaradás.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Termikus rendszerek működésére vonatkozó általános elvek elsajátítása. A környezet 

és fenntarthatóság vonatkozásainak áttekintése. Az egyéni felelősség erősítése, a 

felelős döntés képességének természettudományos megalapozása a háztartással 

kapcsolatos döntésekben, a családi élet vonatkozásaiban. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások, ismeret 

Fejlesztési 

követelmények 
Módszertani megoldások 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Az emberiség 

energiaszükségletének 

alakulása. 

Megfordítható és nem- 

megfordítható 

folyamatok a 

mindennapokban.  

Súrlódás, energia-

disszipáció a 

mindennapokban.  

A hőerőgép gyakorlati 

megvalósításának 

alapesetei. 

 

Ismeretek: 

Nyílt és zárt rendszerek 

jellemzői. 

A hőtan első és második 

főtétele. 

Első- és másodfajú 

örökmozgó 

lehetetlensége. 

Rend és rendezetlenség, 

rendeződési folyamatok a 

természetben. A hatásfok 

fogalma.  

A hasznosítható 

energia fogalmának 

értelmezése konkrét 

példák vizsgálata 

alapján. 

A hőtan első és 

második főtételének 

értelmezése néhány 

gyakorlati példán 

keresztül: 

a hő terjedésének 

iránya 

a hőerőgépek 

hatásfoka. 

Rend és 

rendezetlenség 

fogalmi tisztázása, 

spontán és 

rendeződési 

folyamatok 

értelmezése egyszerű 

esetekben. 

A témakör tárgyalását a globális 

energia felhasználás 

növekedésének bemutatásával, az 

energiahasznosítás 

optimalizálásának 

szükségességének 

hangsúlyozásával kezdjük.  

 

A hőtan  I. főtételét, mint 

tapasztalati természeti törvényt 

fogadtatjuk el, egyszerű 

példákon, kvalitatív szinten 

értelmezzük. Bemutatjuk, hogy 

számunkra felhasználható 

(munkavégzésre fogható) energia 

csak a belső energia változásából 

vagy a hőfolyamattal közölt 

energiából származhat. Az I. 

főtétel, hogy az energia-

megmaradás speciális 

megfogalmazása.  Igazolását az 

adja, hogy  nem ismerünk olyan 

esetet ami ellentmondásban állna 

vele. 

A hőtan II. főtétele kimondja, 

hogy a hőfolyamattal befektetett 

energia sem hasznosítható teljes 

mértékben munkavégzésre. Az 

hőerőgépek csak úgy működnek, 

ha a melegítéssel átadott energia 

egy részét a környezetnek hő 

formájában átadja. A II főtétel 

igazságát konkrét gépek 

működésének kavalitatív 

tárgyalásával támasztjuk alá. 

Az „örökmozgó” lehetetlenségét 

Kémia: reverzibilis 

és nem reverzibilis 

folyamatok. 

 

Biológia-

egészségtan: 

ökológiai 

problémák, az élet, 

mint speciális 

folyamat, ahol a 

rend növekszik. 

 

Földrajz: 

energiaforrások. 



azzal hangsúlyozzuk, hogy 

látszólag „maguktól” mozgó 

szerkezetek működésének 

értelmezésével bemutatjuk a 

mozgás fenntartásához energiát 

használnak el.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Megfordítható, nem-megfordítható folyamat, rend és rendezetlenség, hasznosítható 

energia. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Vízkörnyezetünk fizikája Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás Fajhő, hőmennyiség, energia. A különböző halmazállapotú anyagok tulajdonságai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A környezet és fenntarthatóság kérdéseinek értelmezése a vízkörnyezet kapcsán, a 

környezettudatosság fejlesztése. Halmazállapot-változások sajátságainak 

azonosítása termikus rendszerekben, a fizikai modellezés képességének fejlesztése. 

Képi és verbális információ feldolgozásának erősítése. 

 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 
Módszertani megoldások 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A víz különleges 

tulajdonságai (rendhagyó 

hőtágulás, nagy 

olvadáshő, forráshő, 

fajhő,) azok hatása a 

természetben, illetve 

mesterséges 

környezetünkben. 

Vérnyomás, véráramlás. 

Rövid távú 

anyagtranszport 

(diffúzió). 

Halmazállapot-

változások (párolgás, 

forrás, lecsapódás, 

olvadás, fagyás, 

szublimáció).  

A nyomás és a 

halmazállapot-változás 

kapcsolata. 

Kölcsönhatások 

határfelületeken 

(adszorpció, felületi 

feszültség, 

hajszálcsövesség). 

Lakóházak vizesedése. 

A különböző 

halmazállapotok 

meghatározó 

tulajdonságainak 

rendszerezése. 

A jég rendhagyó 

hőtágulásából adódó 

teendők, szabályok 

összegyűjtése (pl. a 

mélységi 

fagyhatár szerepe az 

épületeknél, 

vízellátásnál). 

Hőmérséklet-

hőmennyiség grafikonok 

készítése, elemzése 

halmazállapot-

változásoknál. 

Az egyensúlyi állapot 

meghatározása 

különböző hőmérsékletű 

jég, illetve víz 

keverésénél. 

A felületi jelenségek 

önálló kísérleti 

vizsgálata. 

A vérnyomásmérés 

elvének átlátása. 

A halmazállapotokról és a 

halmazállapot változásokról 

korábbiakban tanultak 

összefoglalása, különös 

figyelemmel a víz 

halmazállapotaira és 

halmazállapot változásaira 

A halmazállapotok szerkezeti 

értelmezése golyómodell alapján 

 

A halmazállapot-változások 

energetikai értelmezése 

 

Fakultatív tanulói 

csoportmunkára ajánlott: 

- A víz kémiából ismert 

molekulaszerkezete és 

ebből eredő fizikai 

sajátságai 

- A víz és jég 

sűrűségviszonyai, az 

olvadáspont nyomásfüggése  

- A víz párolgása 

- A víz forrása (forráspont 

nyomásfüggése, forráshő)  

- Különböző anyagok és a víz 

kölcsönhatása 

(nedvesedése, kapillaritás, 

Matematika: 

függvény 

fogalma, grafikus 

ábrázolás, 

egyenletrendezés

. 

 

Biológia-

egészségtan: A 

hajszálcsövesség 

szerepe 

növényeknél. A 

levegő 

páratartalma és a 

közérzet 

kapcsolata. 

Vérkeringés, a 

vérnyomásra 

ható tényezők. 

 

Kémia: a víz 

tulajdonságai; 

adszorpció. 

 

Földrajz: óceáni 

éghajlat. 



Ismeretek: 

A szilárd anyagok, 

folyadékok és gázok 

tulajdonságai, ezek 

értelmezése 

részecskemodellel és 

kölcsönhatás-típusokkal. 

A halmazállapot-

változások energetikai 

viszonyai. Olvadáshő, 

forráshő, párolgáshő. 

mosószerek hatása) 

- A víz mint oldószer, az 

oldott anyag hatása a víz 

fizikai sajátságaira 

(vezetőképesség, 

olvadáspont, forráspont 

változása)   

- Csapadékformák és 

megjelenésük környezeti 

feltételei 

- A víz körforgása a 

természetben 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Olvadáshő, forráshő, párolgáshő, termikus egyensúly, felületi feszültség.  

 

   
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A Nap Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás Hőátadás. Energiák átalakítása. Energia-megmaradás.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A hőterjedés különböző mechanizmusainak (hővezetés, hőáramlás, hősugárzás) 

áttekintése a környezet és fenntarthatóság, a környezeti rendszerek állapota 

vonatkozásában. A hőtani ismeretek alkalmazása adott hétköznapi témában gyűjtött 

adatok kritikus értelmezésével, az alkalmazási lehetőségek megítélésére. 

Problémák, 

jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások, 

ismeret 

Fejlesztési 

követelmények 
Módszertani megoldások 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, 

jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

A Napból a Föld felé 

áramló energia. 

A Nap felépítése, 

napjelenségek 

(napszél, napfolt, 

napkitörés.) A Nap 

sugárzása, sarki fény. 

A napenergia 

felhasználási 

lehetőségei: 

napkollektor, 

napelem, napkohó, 

napkémény, naptó. 

A hővezetés, a 

hőáramlás és a 

hősugárzás 

megjelenése egy 

lakóház működésében.  

Energiatakarékos 

A napállandó 

értelmezése. 

A napenergia 

felhasználási 

lehetőségeinek 

összegyűjtése. 

 

A hővezetés, a 

hőáramlás és a 

hősugárzás alapvető 

jellemzői. Alkalmazásuk 

gyakorlati problémák 

elemzésekor. 

Gyűjtőmunka: 

lakóházak energetikai 

minősítésének 

szempontjai. 

A témakör tárgyalását azzal indítjuk, 

hogy a földi élet alapfeltételeit a 

Napból származó energia biztosítja. 

A kijelentés alátámasztására ajánlott 

a csoportmunka: 

- A napsugárzás meghatározó 

szerepe a klima kialakulásában 

- Táplálkozásunkat a 

napsugárzás energiája 

biztosítja 

- A foszilis energiahordozók 

mint az egykori élet 

maradványai a Nap 

sugárzásnak  köszönhető 

- A víz körforgását a 

természetben (vízi energia) a 

Nap sugárzása biztosítja 

- A légköri mozgásokat (szél-

energia) a Nap melegítő hatása 

okozza 

 

 

Fakultatív csoportmunka: 

Biológia-

egészségtan: az 

„éltető Nap”, 

hőháztartás, 

öltözködés. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom; 

történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; 

vizuális kultúra: 

a Nap kitüntetett 

szerepe a 

mitológiában és a 

művészetekben. 

 

Földrajz: 

csillagászat. 



lakóház építése. 

Hőkamerás felvételek 

az 

épületdiagnosztikában

. 

 

Ismeretek: 

Hővezetés: hővezető 

anyagok, hőszigetelő 

anyagok. 

Hőáramlás: 

természetes és 

mesterséges 

hőáramlás. 

Hősugárzás.  

-   A napállandó mérése 

- A napkollektor működésének 

értelmezése, gyakorlati 

alkalmazásainak bemutatása  

- A napelem működésének 

alapja, gyakorlati alkalmazása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hővezetés, hőáramlás, hősugárzás. 

  
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Globális környezeti problémák fizikai vonatkozásai Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás A hő terjedésével kapcsolatos ismeretek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A környezettudatos magatartás fejlesztése, összetett, globális környezeti problémák 

bemutatása során. A környezeti rendszerek állapota, védelme és fenntarthatósága 

elemeinek bemutatásával az egyéni felelősségtudat erősítése. Médiatudatosságra 

nevelés a szerzett információk tényeken alapuló, kritikus mérlegelésén keresztül. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 
Módszertani megoldások 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Hatásunk a környezetünkre, 

az ökológiai lábnyomot 

meghatározó tényezők: 

táplálkozás, lakhatás, 

közlekedés stb. A hatások 

elemzése a fizika 

szempontjából. 

A Föld véges eltartó 

képessége. 

Környezetszennyezés, 

légszennyezés problémái, 

azok fizikai okai, hatásai. 

Az ózonpajzs szerepe. 

Ipari létesítmények 

biztonsága. 

A globális felmelegedés 

kérdése. 

Üvegházhatás a természetben, 

az üvegházhatás szerepe. 

 

Ismeretek: 

Megfelelő segédletek 

felhasználásával a saját 

ökológiai lábnyom 

megbecsülése. A 

csökkentés 

módozatainak 

végiggondolása a 

környezettudatos 

fogyasztói szemlélet 

érdekében. 

A környezeti ártalmak 

súlyozása. Újságcikkek 

értelmezése, a 

környezettel kapcsolatos 

politikai viták pro- és 

kontra érvrendszerének 

megértése.  

A globális felmelegedés 

objektív tényei, s a 

lehetséges okokkal 

kapcsolatos feltevések 

elkülönítése.  

A globális környezeti 

problémák fogalma, 

jelentősége az élet jövője 

szempontjából 

 

Globális felmelegedés 

jelensége és lehetséges okai  

- az üvegházhatás 

jelensége és szerepe a 

Föld lakhatóságában 

 

A Föld véges nyersanyag és 

energaihordozó készlete és 

annak ésszerű felhasználása 

A Föld véges népességeltartó 

képessége 

 

Az „ökológiai lábnyom” 

fogalma és annak becslési 

módszerei 

(ajánlott a saját/családi 

ökolábnyom nagyságának 

meghatározása) 

Biológia-

egészségtan: az 

ökológia 

fogalma. 

 

Földrajz: 

Környezetvédele

m 

A megújuló és 

nem megújuló 

energia 

fogalma; A 

légkör 

összetétele. 

 

Informatika: 

adatgyűjtés az 

internetről. 



Az üvegházgázok fogalma. 

Az emberi tevékenység 

szerepe az üvegházhatás 

erősítésében.  

A széndioxid-kvóta.  

A csökkentés módozatainak 

végiggondolása a 

környezettudatos fogyasztói 

szemlélet érdekében. A 

fenntartható fejlődés fogalma. 

 

Ajánlott fakultatív kiselőadási 

témák: 

-  Az ózonlyuk és hatásai 

-  Széndioxid-kvóta 

- Energia-felhasználási 

adatok elemzése 

földrészenként 

- A globális felmelegedés 

gazdasági hatásai 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Üvegházhatás, globális felmelegedés, fenntartható fejlődés, ózonpajzs. 

 

  

A fejlesztés várt 

eredményei a 10. 

évfolyam végén 

A tanuló legyen képes fizikai jelenségek megfigyelésére, s az ennek során szerzett 

tapasztalatok elmondására. Legyen tisztában azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket 

ismer fel, melyek alkalmazhatók jelenségek értelmezésére, egyes események 

minőségi és mennyiségi előrejelzésére. Legyen képes egyszerű fizikai rendszerek 

esetén a lényeges elemeket a lényegtelenektől elválasztani, tudjon egyszerűbb 

számításokat elvégezni és helyes logikai következtetéseket levonni. Tudja helyesen 

használni a tanult elektromosságtani és hőtani alapfogalmakat (áramerősség, 

feszültség, ellenállás, ………….). Tudjon példákat mondani a tanult jelenségekre, a 

tanult legfontosabb törvényszerűségek érvényesülésére a természetben, a technikai 

eszközök esetében. Tudja a tanult mértékegységeket a mindennapi életben is 

előforduló mennyiségek esetében használni. Legyen képes a számítógépes világhálón 

a témához kapcsolódó érdekes és hasznos adatokat, információkat gyűjteni. Ismerje a 

tanulmányok során előforduló fontosabb hétköznapi eszközök működési elvét, 

biztonságos használatát. Legyen tisztában saját szervezete működésének fizikai 

aspektusaival, valamint a háztartás energetikai ellátásának (világítás, fűtés, 

elektromos rendszer, hőháztartás) legalapvetőbb fizikai vonatkozásaival, ezek 

gyakorlati alkalmazásaival. Ismerje az ember és környezetének kölcsönhatásából 

fakadó előnyöket és problémákat, valamint az emberiség felelősségét a környezet 

megóvásában.  

 

11-12. évfolyam 

 

Az ebben az életkori szakaszban tárgyalt témakörök komplexek, fejlesztik a szintézis létrehozásának 

képességét, és mindinkább filozófiai, ismeretelméleti, irodalmi, művészettörténeti aspektusokat 

hordoznak magukban. Ilyen az atom- és magfizika, valamint a csillagászat, melyek az anyagról, térről, 

időről kialakult átfogó képzeteinket, az emberiség és kozmikus környezetünk létrejöttét és sorsát, 

lehetőségeinket, felelősségünket s a jövő útjait veszik górcső alá. 

Itt tárgyaljuk a tudomány és technika legdinamikusabban fejlődő részét, a kommunikációt, az 

információ, vizualitás témaköreibe ágyazva. Azokat a területeket vizsgáljuk itt, amelyekben a 

naprakészség a legnehezebben megvalósítható mind a helyi tantervek írói, mind a taneszközök szerzői, 

mind a tanárok részéről. A mindenkiben élő kíváncsiságra építünk: hogyan, milyen elven működnek, mire 

használhatóak mindennapjaink informatikai eszközei, azok az eszközök, melyekkel naponta találkozunk. 



A fejlesztési célok fókuszában az erkölcsi nevelés, az állampolgárságra, demokráciára való 

nevelés, az egészség és fenntarthatóság kérdései állnak, a kompetenciák közül pedig az állampolgári és 

esztétikai-művészeti kompetenciák hangsúlyosabb megjelenése jelent új színt. 

Az atommodellek kapcsán különösen jól látható a modell és a valóság viszonya. Fontos 

pedagógiai üzenete ennek a szakasznak az, hogy leírásaink, világról alkotott képünk, 

természettudományos modelljeink nem azonosak a valósággal, hanem annak - lehetőségeinkhez 

mérten - legjobb megközelítései. Természettudományos tudásunk az osztatlan emberi műveltség része, és 

ezer szálon kapcsolódik össze a humán kultúrával, a lét nagy kérdéseivel. A természettudományos 

világkép fejlődik, átalakul, és ez a változás a technikai fejlődést alapozza meg. A másik fontos üzenet az, 

hogy a tudomány társadalmi jelenség. Működése, szabályozása, háttérintézményei, következtetései 

megjelennek mindennapi döntéseinkben, értékítéletünkben. A tudomány egyben olyan működési forma, 

szabályrendszer, amely megpróbál pontosan definiált fogalmakkal dolgozni. Így könnyen elkülöníthető az 

áltudományoktól, és jól elkülönül a hit kérdéseitől.  

A csillagászati tartalmak sajátsága, hogy lehetőséget nyújtanak mind a fizikai, mind a komplex 

természettudományos ismeretek szintézisére egy-egy konkrét jelenség kapcsán. Az ok-okozati 

összefüggéseknek konkrét jelenségek vizsgálatához kötött értelmezése fejleszti a természettudományos 

kompetenciát. A témakör sok nyitott kérdést is megfogalmaz a jövőről. A kérdésekre adható lehetséges 

válaszok fejlesztik a vitakészséget, ennek révén az anyanyelvi kompetenciákat, és hozzájárulnak a tudatos 

állampolgárrá váláshoz is.  

A csillagászat számos irodalmi és művészeti vonatkozásának felhasználásával fejlődik a tanulók 

esztétikai érzéke. A közös és egyéni munka során végzett anyaggyűjtés, az önálló prezentációk készítése 

a digitális kompetenciát fejleszti. Az űrkutatás fejlődését tanulmányozva a tudomány gazdasági 

vonatkozásaival is megismerkedhetnek tanítványaink. Fontos pedagógiai üzenete ennek a résznek: a világ 

leírhatatlanul bonyolult, izgalmas, elmélyedésre, gondolkodásra késztet. A megértés, a gondolkodás 

nyújtotta öröm egyik legfontosabb emberi értékünk.  

Az atomfizikai modellek vizsgálata különösen fontos a tudománytörténeti folyamatok értelmezése 

szempontjából. A modellek, az elképzelések, az egymást váltó, illetve az egymást kiegészítő elméletek 

megszületésének és háttérbe szorulásának bemutatásával, - amit a NAT is megkövetel -, fontos 

ismeretelméleti kérdések is előkerülnek. Egyben jól mutatják a tudományos megismerés előre haladtával 

bekövetkező paradigmaváltásokat. Az atomok szerkezetét leíró modellek használata fizikai, kémiai 

jelenséggel összefüggésben segíti a komplex szemlélet kialakulását. A természet alapvető erőinek, 

kölcsönhatásainak megismerése jelentős lépés a világleírás szempontjából.  

A megismerési módszerek előnyeinek és korlátainak elemzése a technika egy adott szintjét 

képviselő társadalmi szituációkban hűen tükrözi a gazdasági fejlettség és a tudomány 

alkalmazhatóságának összefüggését. A fizikai modellek új verziói felhívják a figyelmet a tudomány 

dinamikus változására. Az anyagok tulajdonságainak mennyiségi és minőségi jellemzése segíti az 

objektív világleírást. Az elektromosság, a gravitáció, a mágnesség és a sugárzások élővilágra gyakorolt 

hatásának vizsgálata a biológiával való szoros kapcsolatra mutat rá, figyelemre méltó módon rávilágítva 

az egyes természettudományok kapcsolataira. A jelenkor legdinamikusabb fejlődését produkáló 

információs és kommunikációs rendszerek felépítésének megismerése, jelentőségük értékelése, 

működésük fizikai háttere kedvet hozhat a fizikával való foglalatossághoz. Az anyag atomos 

szerkezetének leírása, a radioaktivitás témaköre, annak veszélyei az emberiség jövője szempontjából is 

rendkívül fontos kérdésekben segítenek eligazodni. 

A csillagászat- részben bemutatandó témák - a világmindenségben elfoglalt helyünk és az 

Univerzum keletkezése kapcsán - a lét legvégső kérdéseinek megértéséhez is lényeges adalékkal 

szolgálnak. A Naprendszer felépítésének, égitesttípusainak megismerése, a keletkezés és fejlődés vázlatos 

leírása dinamikus képet mutat egy óriási rendszerről, melynek kiemelt bolygója Földünk. A napfény és a 

földi élet közötti összefüggés felismerése érthetőbbé teszi a Nap egyes kultúrákban elfoglalt kitüntetett 

szerepét. A Világegyetem szerkezetének megismerése, annak múltjával és jövőjével kapcsolatos 

elméleteket alátámasztó, ill. cáfoló tények és érvek megismerése a kutatás néhány módszerének, céljának 

és eredményének áttekintése még a fizika iránt kevésbé érdeklődő tanulókat is ámulatba ejti. Az 

alkalmazott feldolgozási módszerek, például a kísérletek, megfigyelések, projektmunkák, önálló 

internetes kutatások, előadások, csoportmunkák, terepmérések tovább színesíthetik az amúgy is változatos 

anyagot. 



 

 11. évfolyam 

Óraszám: 36 óra /év 

   1 óra /hét 

 

Ajánlás az éves óraszám felosztására 

 

Témakörök Óraszám 

A fény természete és a látás 8 óra 

Kommunikáció és képalkotás a 21. században 7 óra 

Atomfizika a hétköznapokban 10 óra 

A Naprendszer fizikai viszonyai 6 óra 

Csillagok, galaxisok 5 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A fény természete és a látás Órakeret 7 óra 

Előzetes tudás 
Elektromos mező, a Nap sugárzása, hősugárzás, üvegházhatás. Mindennapi 

ismereteink a színekről, a fény viselkedésére vonatkozó geometriai optikai 

alapismeretek. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A fény kettős természetének megértése. Absztrakt gondolkodás fejlesztése. 

Az emberi szem védelme fontosságának és lehetőségeinek beláttatása, az 

egészséges életmódra törekvés erősítése. A színek szerepe 

mindennapjainkban, a harmonikus színösszeállítás fizikai alapon történő 

magyarázata, esztétikai nevelés. A tudomány, technika, kultúra 

szempontjából az innovációk (például a holográfia, a lézer) szerepének 

felismerése. A magyar kutatók, felfedezők (Gábor Dénes) szerepének 

megismerése a lézeres alkalmazások fejlesztésében: nemzeti azonosságtudat 

erősítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 
Módszertani megoldások 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Elsődleges és másodlagos 

fényforrások a 

környezetünkben. A 

fénynyaláb. 

Árnyékjelenségek, a 

félárnyék fogalma. 

A valódi és a látszólagos 

kép. A szem vázlatos 

felépítése. Gyakori 

látáshibák. Szemüveg és 

kontaktlencse jellemzői, a 

dioptria fogalma.  

Az elsődleges és 

másodlagos 

fényforrások 

megkülönböztetése. Az 

árnyékjelenségek 

felismerése, 

értelmezése, 

megfigyelése.  

Egy fénysebesség 

mérésére (becslésére) 

alkalmas eljárás 

megismerése. 

Egyszerű kísérletek 

elvégzése a 

Az általános iskolai optikai 

ismétlése, kiegészítése. 

A fény egyenes vonalú 

terjedése, árnyékjelenségek 

A fény sebessége, mérése, a 

fénysebesség mint 

határsebesség 

 

A geometriai optika 

alapjelenségei: 

fényvisszaverődés, fénytörés 

(kiscsoportos kísérleteken 

keresztül feldolgozva) 

A teljes visszaverődés 

jelenségének bemutatása és 

Biológia-

egészségtan: Az 

energiaátadás 

szerepe a 

gyógyászati 

alkalmazásoknál. A 

szem és a látás, a 

szem egészsége. 

 

Kémia: lángfestés. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom; 

mozgóképkultúra és 



Színes világ: vörös, zöld és 

kék alapszínek, kevert 

színek. A színes monitorok, 

kijelzők működése. 

Szivárvány. Délibáb. 

A lézer. 

A háromdimenziós 

képalkotás aktuális 

eredményei 

A távcső és a mikroszkóp 

működésének elve. 

 

 

Ismeretek: 

Az elektromágneses hullám 

fogalma. 

A fény sebessége légüres 

térben.  

A fény sebessége különböző 

anyagokban. 

Planck hipotézise, fotonok. 

A fénytörés és a 

fényvisszaverődés 

törvényei. Teljes 

visszaverődés. 

Valódi és látszólagos kép. 

Lencsék tulajdonságai, 

legfőbb jellemzői, a dioptria 

fogalma. 

A fény felbontása, a tiszta 

spektrumszínek: vörös, 

narancs, sárga, zöld, kék, 

ibolya.  

Tükrök (sík, domború, 

homorú). 

háztartásban és 

környezetünkben 

előforduló 

elektromágneses 

hullámok és az anyag 

kölcsönhatására. 

A foton elmélet 

értelmezése, a 

frekvencia 

(hullámhossz) és foton 

energia kapcsolatának 

megismerése.  

A látást veszélyeztető 

tényezők áttekintése, a 

látás-kiegészítők és 

optikai eszközök 

kiválasztása 

szempontjainak 

megismerése. 

Egyszerű 

sugármenetek 

készítése, leképezések 

értelmezése. 

A távcső és 

mikroszkóp 

felfedezésének 

tudománytörténeti 

szerepének 

megismerése, 

hatásának felismerése 

az emberi 

gondolkodásra. 

A lézerfénnyel 

kapcsolatos biztonsági 

előírások tudatos 

alkalmazása. 

gyakorlati alkalmazásának 

megbeszélése (endoszkóp, 

optikai kábel) 

 

A képalkotás, egyszerű eseti:  

tükrök lencsék képalkotása, 

valódi és látszólagos kép 

(ismétlés, egyszerű 

kísérleteken keresztül) 

Fakultatív kiscsoportos 

feldolgozásra ajánlott témák:  

- Távcső és mikroszkóp 

képe, az eszközök 

tudomány-és 

kultúrtörténeti 

jelentőséege 

- A látás fizikája 

Látáshibák és 

korrigálásuk 

(szemüveg, 

kontaktlencse, dioptria 

fogalma) 

 

Newton prizma-kísérlete – a 

fehér fény színekre bontása 

és egyesítése 

A színkeverés  

Fakultatív kiscsoportos 

feldolgozásra: 

- Légköroptikai 

jelenségek értelmezése: 

 szivárvány, délibáb, 

naplemente vörös színe, 

az ég kék színe 

médiaismeret: 

színek a 

művészetekben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hullámhossz, frekvencia, fénysebesség, elektromágneses hullám, foton, spektrum. 

Tükör, lencse, fókuszpont, látszólagos- és valódi kép, színfelbontás. Teljes 

visszaverődés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Kommunikáció és képalkotás a 21. században Órakeret 7 óra 

Előzetes tudás Az elektromágneses hullámok természete. A fény fizikai tulajdonságai.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Információs, kommunikációs rendszerek mint technikai rendszerek szerepének 

megértése az adatrögzítésben, adatok továbbításában. Az innovációk jelentőségének 

felismerése a tudomány, technika, kultúra szempontjából. Képalkotási eljárások, 

adattárolás és -továbbítás, orvosi diagnosztikai eljárások előfordulásának, céljainak, 

legfőbb sajátságainak felismerése a mindennapokban. A képalkotás fejlődése és a 

vizuális kommunikáció változása összefüggéseinek felismertetése. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

Fejlesztési 

követelmények 
Módszertani megoldások 

Kapcsolódási 

pontok 



ismeretek 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A mobiltelefon felépítése és 

működése. 

Az optikai kábel. Az 

endoszkóp. 

A rádió működésének elve.  

Mágneses adathordozók. 

CD, DVD lemezek. 

A fényelektromos hatás elve 

és gyakorlati alkalmazása 

(digitális fényképezőgép, 

fénymásoló, lézernyomtató 

működésének elve). 

A röntgensugárzás és hatásai. 

Diagnosztikai módszerek 

alkalmazásának célja és 

fizikai alapelvei a 

gyógyászatban (a testben 

keletkező áramok kimutatása, 

röntgen, képalkotó eljárások). 

 

Ismeretek: 

Elektromágneses rezgések 

nyitott és zárt rezgőkörben. 

A rádió működésének elve. A 

moduláció. 

Digitális jelek. 

A fényelektromos hatás 

fizikai leírása, magyarázata. 

A röntgensugárzás és hatásai. 

Az elektromágneses 

hullámok szerepének 

megértése az információ 

(hang, kép) átvitelben. 

Az endoszkópos 

diagnosztikai eljárás 

elvének megértése. 

A digitális technika 

elvei, a legelterjedtebb 

alkalmazások fizikai 

alapjainak megértése. 

A legelterjedtebb 

adattárolók 

szerkezetének, 

működésének, 

kapacitásuk 

nagyságrendjének 

megismerése. 

A fényképezőgép 

jellemző paramétereinek 

értelmezése: felbontás, 

optikai- és digitális 

zoom. 

Gyűjtőmunka: A „jó” 

fényképek készítésének 

titkai. 

A röntgensugarak 

gyógyászati szerepének 

és veszélyeinek 

összegyűjtése. 

Az elektromágneses rezgőkör 

működésének kvalitatív 

tárgyalásán keresztül, a 

mechanikai rezgés analógiájára 

vezetjük be az elektromágneses 

rezgés fogalmát, majd a 

mechanikai hullámok 

megfelelőjeként az 

elektromágneses hullámot, mint 

a térben terjedő 

elektromágneses rezgéseket.  

Az elektromágneses hullámok 

sajátságait alkalmazási 

példákon keresztül mutatjuk be. 

Hangsúlyozva az 

elektromágneses sugárzás 

szerepét az információk 

továbbításában 

Az elektromágneses hullámok 

energiájának frekvenciafüggése 

kapcsán tárgyaljuk az 

elektromágneses sugárzások 

különféle formáit, az 

elektromágneses spektrumot.  

A fotoeffektus egyszerű 

kísérleti tárgyalásán keresztül 

vezetjük be a foton fogalmát  

Csoportos feldolgozásra 

ajánlott: 

- Kísérletek mobiltelefonnal 

- A mikrohullámú sütő 

működése 

- A fény mint információ-

hordozó 

- A holográfia 

- A röntgensugárzás 

alkalmazása a 

tudományban, 

technikában, 

gyógyászatban 

 

Mozgóképkult

úra és 

médiaismeret: 

A 

kommunikáci

ó alapjai. A 

képalkotó 

eljárások 

alkalmazása a 

digitális 

művészetekbe

n. 

 

Biológia-

egészségtan: 

Betegségek és 

a képalkotó 

diagnosztikai 

eljárások, a 

megelőzés 

szerepe. 

 

Vizuális 

kultúra: a 

fényképezés 

mint 

művészet, 

digitális 

művészet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromágneses rezgés, hullám. Fényelektromos hatás, röntgensugárzás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Atomfizika a hétköznapokban Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás Ütközések. A fény jellemzői. Elemek tulajdonságai. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az anyag modellezésében rejlő filozófiai, tudománytörténeti vonatkozások 

felismerése. A modellalkotás ismeretelméleti szerepének értelmezése. A 

radioaktivitás és anyagszerkezet kapcsolatának megismerése, a radioaktív 

sugárzások mindennapi megjelenésének, az élő és élettelen környezetre gyakorolt 



hatásainak bemutatása, az energiatermelésben játszott szerepének áttekintése. Az 

állampolgári felelősségvállalás erősítése. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 
Módszertani megoldások 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Az atom fogalmának 

fejlődése, az egyes 

atommodellek mellett és 

ellen szóló érvek, 

tapasztalatok. 

Elektron, atomok, 

molekulák és egyéb 

összetett rendszerek 

(kristályok, 

folyadékkristályok, 

kolloidok). 

Az atommag felfedezése: 

Rutherford szórási 

kísérlete. 

Stabil és bomló 

atommagok. A radioaktív 

sugárzás felfedezése. A 

radioaktív bomlás. A 

bomlás véletlenszerűsége.  

Radioaktivitás, 

mesterséges radioaktivitás. 

A nukleáris energia 

felhasználásának kérdései.  

 

Az energiatermelés 

kockázati tényezői. 

Atomerőművek működése, 

szabályozása. Kockázatok 

és rendszerbiztonság 

(sugárvédelem). 

Ismeretek: 

Vonalas és folytonos 

színképek jellemzése, 

létrejöttük magyarázata.  

Anyagszerkezetre 

vonatkozó atomfizikai 

ismeretek (Rutherford-

modell, Bohr-modell, az 

atomok 

kvantummechanikai 

leírása). 

Az anyag kettős 

természete. 

Építőkövek: proton, 

neutron, kvark. A 

Különböző 

fénykibocsátó 

eszközök 

spektrumának 

gyűjtése 

a gyártók adatai 

alapján. (Pl. 

akvárium-

fénycsövek 

fajtáinak 

spektruma.) 

Kutatómunka: a 

radioaktív jód 

vizsgálati 

jelentősége. 

A radioaktivitás 

egészségügyi 

hatásainak 

felismerése:  

 sugárbetegsé

g; 

 sugárterápia.  

Kutatómunka: mi 

történt 

Csernobilban? 

Feldolgozás a megismerés 

történeti folyamatába ágyazva, 

kiemelten építve a kémiában 

tanultakra.  

Az anyag atomos szerkezetének 

kémiai bizonyítékai (a kémiából 

tanultak felidézése) 

Az atomok méretének 

nagyságrendi becslése 

(NaCl kristály sűrűsége 

rácsállandója és az Avogadro-

szám felhasználásával) 

 

Az atom részei (mag és 

elektronburok) 

Rutherford- és Bohr-modellt 

megalapozó, (Rutherford-

szórás, spektroszkópia, Frank-

Hertz kísérlet) és azok 

elégtelenségét jelző kísérletek 

(az elektron hullámtermészete - 

Devison-Germer kísérlet, 

magasabb rendszámú elemek, 

molekulák színképe 

ének értelmezése)   

Az atom kvantummechanikai 

leírásának legfontosabb 

jellemzői, szemléletes kvalitatív 

kép (határozatlansági reláció, az 

elektron-állóhullámok, 

megtalálási 

valószínűségsűrűség   

 

A kémiai kötések lényegének 

összefoglalása.  

 

Az atommag részei (proton, 

neutron) és az azokat összetartó 

magerők, az izotópok fogalma, az 

atommagok stabilitása 

Radioaktív bomlás típusai, a 

sugárzás kimutatása. 

Tanulói kiselőadások:  

       A radioaktivitás gyakorlati 

alkalmazásai (gyógyászat, 

technika) 

  

A maghasadás jelensége, 

Matematika: 

folytonos és diszkrét 

változó, 

exponenciális 

függvény. 

 

Kémia: 

anyagszerkezeti 

vizsgálatok, az atom 

szerkezete; 

kristályok és 

kolloidok; az 

atommag. 

 

Etika: a tudomány 

felelősségének 

kérdései. 

 

Biológia-

egészségtan: a 

sugárzások biológiai 

hatásai. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

Hirosimára és 

Nagaszakira 

ledobott két 

atombomba 

története, politikai 

háttere, későbbi 

következményei. 

 

Földrajz: 

energiaforrások. 



tömeghiány fogalma. Az 

atommagon belüli 

kölcsönhatások. 

A tömeg-energia 

egyenértékűség. 

Radioaktív izotópok.  

Felezési idő, aktivitás. 

láncreakció 

Az atombomba és az 

atomreaktor működése 

 

Frontális megbeszélés tanári 

vezetéssel: 

A nukleáris energia 

felhasználásának jelenleg nincs 

alternatívája.  

Az energiatermelés kockázati 

tényezői. Kockázatok és 

rendszerbiztonság 

(sugárvédelem). 

A magfúzió jelensége, a 

csillagok energiatermelése 

 

 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Vonalas színkép, az anyag kettős természete. Tömeg-energia egyenértékűség. 

Radioaktivitás. Felezési idő. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A Naprendszer fizikai viszonyai Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás Az általános tömegvonzás törvénye, Kepler-törvények, halmazállapot-változások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A Naprendszer mint összefüggő fizikai rendszer megismerése, értelmezése, 

állapotának és keletkezésének összekapcsolása. Az űrkutatás mint társadalmilag 

hasznos tevékenység megértetése. Az űrkutatás tudománytörténeti vonatkozásai, 

szerepének áttekintése a környezet és fenntarthatóság szempontjából. 

 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 

Módszertani 

megoldások 
Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A hold- és a 

napfogyatkozás. 

A Merkúr, a Vénusz és a 

Mars jellegzetességei. 

A Jupiter, a Szaturnusz, 

az Uránusz és a 

Neptunusz 

jellegzetességei.  

Gyűrűk és holdak az 

óriásbolygók körül.  

Meteorok, meteoritek.  

A kisbolygók övének 

elhelyezkedése. 

Az űrkutatás állomásai: 

első ember az űrben, a 

Az Föld mozgásaihoz 

kötött időszámítás 

logikájának megértése. 

A Földön uralkodó 

fizikai viszonyoknak és 

a Föld Naprendszeren 

belüli helyzetének 

összekapcsolása. 

Holdfogyatkozás 

megfigyelése, a Hold- 

fázis és holdfogyatkozás 

megkülönböztetése. 

Táblázati adatok 

segítségével két égitest 

sajátságainak, felszíni 

viszonyainak 

összehasonlítása, az 

Korábban tanult és 

hétköznapi csillagászati 

ismeret összefogása, 

kiegészítése 

A Naprendszer, mint 

legközelebbi kozmikus 

környezetünk, 

jelentősége. 

Kiscsoportos feldolgozás, 

kiselőadások: 

- A Naprendszer 

keletkezése, kora. 

- A Föld kora 

- A Nap és a 

Naprendszer 

bolygóinak 

feljellemzői (adatok) 

kutatási 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: 

Kopernikusz, Kepler, 

Newton munkássága. 

A napfogyatkozások 

szerepe az emberi 

kultúrában. 

 

Földrajz: a tananyag 

csillagászati fejezetei, a 

Föld forgása és 

keringése, a Föld 

forgásának 

következményei 

(nyugati szelek öve), a 

Föld belső szerkezete, 



Hold meghódítása, 

magyarok az űrben. 

Emberi objektumok az 

űrben: hordozórakéták, 

szállító eszközök. Az 

emberi élet lehetősége az 

űrben. 

Nemzetközi Űrállomás. 

A világűr megfigyelése: 

távcsövek, 

parabolaantennák, 

űrtávcső.  

Ismeretek: 

A Naprendszer 

szerkezete, legfontosabb 

objektumai.  

A bolygók pályája, 

keringésük és forgásuk 

sajátságai. 

A Naprendszer 

keletkezése. 

A Föld kora. 

A Hold jellemző adatai 

(távolság, keringési idő, 

forgási periódus, 

hőmérséklet), a légkör 

hiánya. A Hold fázisai, a 

fázisok magyarázata. A 

Hold kora. 

Az űrkutatás irányai, 

hasznosítása, társadalmi 

szerepe.  

eltérések okainak és 

azok 

következményeinek az 

értelmezése.  

Az űrkutatás 

fejlődésének 

legfontosabb állomásaira 

vonatkozó adatok 

gyűjtése, rendszerezése. 

A magyar űrkutatás 

eredményeinek, 

űrhajósainknak, a 

magyarok által 

fejlesztett, űrbe juttatott 

eszközöknek a 

megismerése. 

Az űrkutatás jelenkori 

programjának, fő 

törekvéseinek 

áttekintése.  

eredmények. 

Kiemelt szempont a 

különböző bolygók 

mennyire lehetnek 

alkalmasak az 

emberi élet 

szempontjából, ill 

mit nyújthatnak 

számunkra.)  

- Mit tudunk meg a 

Holdról Galileitől a 

Hold-expedíciókig? 

- A mesterséges 

holdak, űrállomások 

jellemzői és 

jelentőségük az 

űrkutatásban és a 

földi élet 

szolgálatában.  

- Az űrkutatás 

története 

- Magyarország 

lehetőségei az 

úrkutatásban 

A csoportok frontális 

beszámolóját közös 

megbeszélés követi 

  

földtörténeti 

katasztrófák, 

kráterbecsapódás 

keltette felszíni 

alakzatok keresése 

térképeken, 

műholdfelvételeken. 

 

Biológia-egészségtan: 

a Hold és az ember 

biológiai ciklusai, az 

élet fizikai feltételei; A 

tartós súlytalanság 

hatása az emberi 

szervezetre; A nagy 

távolságú emberes 

űrutazás pszichológiai 

korlátjai.  

 

Etika: környezeti etika 

kérdései; az ember 

helye és szerepe. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Pálya, keringés, forgás, bolygó, hold, üstökös, meteor, meteorit. Űrkutatás. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Csillagok, galaxisok Órakeret 5 óra 

Előzetes tudás A Nap sugárzása, energiatermelése. A fény terjedése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A felépítés és működés kapcsolatának értelmezése a csillagokban mint természeti 

rendszerekben. Az Univerzum (általunk ismert része) anyagi egységének 

beláttatása. A világmindenség mint fizikai rendszer fejlődésének, a fejlődés 

kereteinek, következményeinek, időbeli lefutásának megértése. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 
Módszertani Megoldások 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, A csillagok 
Ismeretterjesztő szintű 

Történelem, 



gyakorlati alkalmazások: 

A Nap várható jövője. 

A csillagtevékenység formái, 

ezek észlelése.  

A fizikai-matematikai 

világleírások hatása az európai 

kultúrára. 

Az Univerzum tágulására utaló 

tapasztalatok, a galaxis 

halmazok távolodása.  

 

Ismeretek: 

A csillag definíciója, jellemzői, 

gyakorisága, mérete, szerepe az 

elemek kialakulásában. 

A galaxisok, alakjuk, 

szerkezetük. Galaxisunk: a 

Tejút. 

Az Univerzum fejlődése, az 

ősrobbanás elmélet.  

Az Univerzum kora, 

létrejöttének, jövőjének néhány 

modellje.  

méretviszonyaina

k 

(nagyságrendekn

ek) áttekintése. 

A csillagok 

energiatermelésé

nek megértése. 

Önálló 

projektmunkák, 

képek gyűjtése, 

egyszerű 

megfigyelések 

végzése (például: 

a Tejút 

megfigyelése). 

Érvelés és vita az 

Univerzumról 

kialakított 

képzetekkel 

kapcsolatban.  

feldolgozása, internetről 

gyűjtött csillagászati fotók, 

Videofilmek 

illusztrálásával 

- Az Univerzum 

keletkezésére 

vonatkozó elképzelés, 

Ősrobbanás-elmélet 

és a ráutaló 

tapasztalatok 

 

- Az Univerzum 

csillagrendszereire 

vonatkozó 

ismereteink. Az 

Univerzum 

kiterjedése, tágulása. 

- A Tejútrendszer –

galaxis 

- A Nap mint a 

legközelebbi és a 

legjobban ismert 

csillag,  

- A csillagok élete 

(csillagfejlődés) 

 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

Napkultusz az antik 

kultúrákban. 

 

Kémia: a periódusos 

rendszer, elemek 

keletkezése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Madách 

Imre: Az ember 

tragédiája. 

 

Etika: az ember 

világegyetemben 

elfoglalt helyének 

értelmezése. 

 

Biológia: az evolúció 

fogalma. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Csillag, galaxis, Tejút. Ősrobbanás, téridő. 

 
 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló ismerje az infokommunikációs technológia legfontosabb eszközeit, 

alkalmazásukat, működésük fizikai hátterét. Ismerje saját érzékszervei működésének 

fizikai vonatkozásait, törekedjen ezek állapotának tudatos védelmére. Ismerje a 

látható fény különböző hullámtulajdonságait. 

Ismerjen olyan kísérleti eredményeket, tapasztalati tényeket, amelyekből arra 

következtethetünk, hogy az anyag atomos szerkezetű. Ismerje fel, hogy a fizika 

modelleken keresztül ragadja meg a valóságot, eljárásai, módszerei kijelölik a 

tudomány határait. Ismerje a mag-átalakulások főbb típusait (hasadás, fúzió). 

Legyen tisztában ezek felhasználási lehetőségeivel. Tudja összehasonlítani az 

atomenergia felhasználásának előnyeit és hátrányait a többi energiatermelési 

móddal, különös tekintettel a környezeti hatásokra. 

Legyen képes Univerzumunkat és az embert kölcsönhatásukban szemlélni, az 

emberiség létrejöttét, sorsát, jövőjét és az Univerzum történetét összekapcsolni. 

Legyenek ismeretei a csillagászat alapvető eredményeiről. Ismerje az Univerzum és 

a Naprendszer kialakulásának történetét. Ismerje az űrhajózás elméleti és gyakorlati 

jelentőségét. 

 

HELYI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLA  

Földrajz 

10. évfolyam számára 

 

Óraszám:  37 /év 

   1 /hét 

Ajánlás az éves óraszám felosztására 



Témakör 

sorszáma 
Témakör Óraszám 

1. 
A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei 

Európában 
10 

2. 
Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok 

társadalmi-gazdasági jellemzői 
11 

3. Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei 8 

 Ismétlés, összefoglalás 3 

 Ellenőrzés 3 

 Év végi ismétlés 2 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei 

Európában 
Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás 
Az Európai Unióról tagállamai, a közösség működésének alapvető elemei, az egyes 

kontinensrészek természeti és társadalmi-gazdasági jellemzői. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az Európai Unió, illetve a kontinens országainak természeti és társadalmi-

kulturális sokszínűségének felismertetése. Nyitottság az országok természeti és 

kulturális értékeinek megismerése iránt. Az Európai Unióval, illetve a kontinens 

országaival kapcsolatos hírek, információk értelmezése, érdeklődés a közösséget, a 

kontinens országait érintő témák, események megismerése iránt. Az Európai Unión 

belüli különbségek okainak felismertetése, az ezek kiegyenlítődésére irányuló 

programok, alapok jelentőségének megértése. Az Európai Unió tagországai által 

közösen megfogalmazott értékek iránti tisztelet, a felelős közösségi magatartás 

iránti igény kialakulása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az Európai Unió 

Az együttműködés kialakulását és elmélyítését segítő tényezők 

megnevezése, az ágazati és regionális együttműködés területei és 

konkrét példáinak megnevezése. Az Európai Unió mint gazdasági 

erőtér elhelyezése a világgazdaságban. 

 

A területi fejlettség különbségei Európában 

Az Európai Unió mag-területei: Németország, Franciaország, a 

Benelux-államok és Nagy-Britannia gazdaságának jellemző vonásai, 

szerepük az Európai Unió gazdaságában. 

Fejlett gazdaságú országok Európa közepén: Ausztria és Svájc 

gazdaságának összehasonlítása, a fejlődés sajátos vonásainak 

kiemelése. 

A gazdasági fejlődés sajátos útjai Észak-Európában és a mediterrán 

térségben példák alapján. 

Kelet-Közép-Európa és Délkelet-Európa rendszerváltó országai: a 

piacgazdaságra történő áttérés társadalmi és gazdasági 

következményeinek bizonyítása. Csehország, Lengyelország, 

Szlovákia, és Románia gazdasági fejlődésének közös és egyedi 

vonásai. A jugoszláv utódállamok (délszláv országok) eltérő fejlődési 

útjai.  

Kelet-Európa: a gazdasági átalakulás jellemzői Ukrajna és 

Oroszország példáján.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: Európa a 

20. század második felében, az 

Európai Unió kialakulása 

Szovjetunió, szocializmus. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

útleírások, tájleírások. 

 

Informatika: digitális 

információforrások használata, 

informatikai eszközök használata.  

 

Etika: más kultúrák értékeinek 

tisztelete. 



Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gazdasági unió, eurozóna, Schengeni egyezmény, uniós támogatás, területi fejlettségi 

különbség, regionális politika, magterület, perifériaterület, felzárkózás.  

Topográfiai 

ismeretek 

Európa országai és fővárosai. A magyarsághoz kötődő határon túli területek 

központjai. 

Antwerpen, Barcelona, Bilbao, Birmingham, Csernobil, Donyeck, Dubrovnik, 

Europoort, Fiume (Rijeka), Genova, Gibraltár, Glasgow, Göteborg, Lyon, 

Manchester, Marseille, Milánó, Murmanszk, Nápoly, Odessza, Rotterdam, Sevilla, 

Split, Strasbourg, Szentpétervár, Theszaloníki, Torino, Várna, Velence, Volgográd. 

Bonn, Brassó, Bréma, Brno, Constanţa, Dortmund, Drezda, Duisburg, Frankfurt, 

Galaţi, Gdańsk, Genf, Graz, Halle, Hamburg, Hannover, Karlovy Vary, Katowice, 

Köln, Krakkó, Linz, Lipcse, Lódz, München, Ostrava, Ploieşti, Plzeň, Rostock, 

Salzburg, Stuttgart, Szczecin, Trieszt, Zürich. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok 

társadalmi-gazdasági jellemzői 
Órakeret 11 óra 

Előzetes tudás 

Az egyes kontinensek természetföldrajzi jellemzői, kontinensek, illetve azok 

meghatározó jelentőségű országcsoportjainak társadalmi–gazdasági és környezeti 

sajátosságai. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A fejlett országok felelősségének felismertetése a perifériatérségek problémáinak 

mérséklésében, a nemzetközi összefogás szükségességének belátása. A földi 

gazdasági erőtér folyamatos átrendeződésének felismertetése, az okok megértetése. 

Világunk természeti és társadalmi – kulturális sokszínűségének felismertetése, ez 

ezekben rejlő értékek megőrzése iránti felelősség kialakulása. Nyitottság más 

országok természeti és kulturális értékeinek megismerése iránt. A Föld közeli és 

távoli országaival kapcsolatos hírek, információk értelmezése, érdeklődés a 

közösséget, az egész emberiséget érintő témák, események megismerése iránt. Az 

általános emberi jogok (pl. az egészséges környezethez, a tanuláshoz való jog) 

érvényesülése iránti elkötelezettség, az emberi értékek iránti tisztelet kialakulása. A 

segítő szándékú, az emberi fejlődést szolgáló karitatív tevékenység tisztelete, 

illetve az ebben való közreműködés képessége. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ázsia 

Délnyugat-Ázsia világgazdasági jelentőségének, kulturális-vallási 

sokszínűségének bemutatása.  

Japán meghatározó szerepének belátása Kelet- és Délkelet-Ázsia 

gazdasági fejlődésében. Délkelet-Ázsia gyorsan iparosodott 

országainak fejlődési sajátosságai. 

A feltörekvő új gazdasági hatalmak (Kína és India) fejlődésének 

sajátos vonásai.  

Ázsia elmaradott térségeinek társadalmi-gazdaság problémái.  

Amerika 

Az Amerikai Egyesült Államok szerepének bemutatása a világ 

gazdasági és pénzügyi folyamatainak alakulásában. A gazdasági 

fejlődés sajátosságai, területi jellemzői. 

Latin-Amerika gazdasági fejlődését befolyásoló tényezők, 

társadalmi-történelmi adottságok bemutatása. A gazdasági fejlődés 

gócpontjainak jellemzői. A fejlődés ellentmondásainak feltárása az 

adóparadicsomok példáján. Brazília feltörekvő gazdaságának 

jellemzése, a fejlődést elősegítő és megnehezítő tényezők kiemelése. 

Afrika 

A fejlettség területi különbségeinek bemutatása, az okok feltárása, a 

gazdasági fejlődést nehezítő tényezők elemzése. Észak-Afrika és 

trópusi Afrika földrajzi adottságainak összehasonlítása, a társadalmi-

gazdasági felzárkózás lehetőségeinek példái. A Dél-Afrika (Dél-

afrikai Köztársaság) fejlődésében szerepet játszó tényezők 

bemutatása.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

ókori öntözéses kultúrák 

(Egyiptom, Mezopotámia, 

India, Kína), világvallások 

gyarmatosítás, nagy 

földrajzi felfedezések, az 

Amerikai Egyesült Államok 

megalakulása. 

Magyar nyelv és irodalom: 

útleírások, tájleírások. 

Művészetek: távoli tájak 

népeinek kulturális értékei. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informatikai 

eszközök használata. 

 

Etika: más kultúrák 

értékeinek tisztelete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világgazdasági centrum, periféria, gyarmatosítás, japán csoda, 

posztindusztriális társadalom, technopolisz, hightech ágazat, K+F, duális 

gazdaság, demográfiai válság, feltörekvő ország, üdülősziget, adóparadicsom, 

ültetvény, farmgazdaság, eladósodás, adósságválság, éhségövezet, OPEC. 

Topográfiai 

ismeretek 

Fülöp-szigetek, Indonézia, Irak, Irán, Malajzia, Tajvan. 

Algéria, Csád, Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Guinea, Kenya, Libéria, 

Líbia, Marokkó, Nigéria, Tunézia.  

Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Bolívia, Chile, Brazília, Kanada, Kuba, 

Mexikó, Panama, Venezuela. 

Abuja, Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó, Pretoria. 

Atlanta, Brazíliaváros, Buenos Aires, Caracas, Chicago, Dallas, Havanna, 

Houston, Los Angeles, Mexikóváros, Montréal, New Orleans, New York, 

Ottawa, Rio de Janeiro, San Francisco, São Paulo, Seattle, Washington. 

Adóparadicsomok és üdülő szigetek példái. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei 

Órakeret 8 

óra 

Előzetes tudás 

Az egyes kontinensek, országok feldolgozása során megismert konkrét 

környezeti problémák. Magyarország környezeti állapota, védendő természeti 

és társadalmi-kulturális értékei. A Világörökség részeként megnevezett 

értékek. A geoszférák környezeti problémái. 

A tematikai 

egység nevelési-

Annak megértetése, hogy a természeti és a társadalmi-gazdasági folyamatok 

közötti egyensúly megőrzése, a környezettudatos termelés és fogyasztás 



 

 

fejlesztési céljai elvének érvényesülése Földünk jövője szempontjából alapvető fontosságú. A 

lokális folyamat – globális következmény elv értelemében az egyén és a helyi 

közösségek felelősségének beláttatása. Folyamatos tájékozódás igénye a 

környezeti témában, a környezetbarát termékek, eljárások megismerése iránti 

igény kialakulása. A témához kapcsolódó médiában elhangzó információk 

kritikus értelmezésének képessége. Törekvés a fogyasztási szokások 

környezeti szempontokat szem előtt tartó átalakítására, a tudatos fogyasztói 

magatartásra baráti és családi körben egyaránt. A természetes környezet, a 

természetes tájak és életközösségek sokszínűségében rejlő szépség 

felismertetése, ennek megőrzését segítő magatartásforma kialakulása. A 

témában megszerzett ismeretek tudatos alkalmazásának képessége a 

mindennapi életben, és majd később a munka világában. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási. pontok 

A globálissá váló környezetszennyezés és következményei 

Az egyes szférákat ért környezetkárosító hatások rendszerezése, az 

összefüggések feltárása, a lokális szennyeződés globális 

következményeinek igazolása példákkal.  

A környezetkárosodás életkörülményekre, életminőségre gyakorolt 

hatásának bemutatása.  

 

Demográfiai és urbanizációs válság 

A népességrobbanás kialakulása és következményei, a folyamat 

összefüggéseinek, területi jellemzőinek feltárása.  

A nagyvárosok terjeszkedése - az urbanizációs folyamatok területi 

jellemzőinek, ellentmondásainak, társadalmi-gazdasági 

következményeinek feltárása példák alapján.  

 

Élelmezési válság 

Az élelmiszertermelés és -fogyasztás területi ellentmondásainak 

felismerése. A fokozódó mezőgazdasági termelés környezeti 

hatásainak igazolása konkrét példákkal. 

A bioszféra és a talaj sérülékenységének felismerése. A genetikailag 

módosított termékek előállításának, elterjedésének lehetséges hatásai. 

A biogazdálkodás jellemzése.  

 

A mind nagyobb mértékű fogyasztás és a gazdasági növekedés 

következményei 

A nyersanyag- és energiaválság kialakulásának folyamata. Az energia- 

és nyersanyag-hatékony gazdálkodás lényegének megismerése. Az 

alternatív energiaforrások hasznosítási problémáinak feltárása.  

A környezeti szempontok érvényesíthetőségének bemutatása a 

termelésben és a fogyasztásban. A fogyasztói társadalom, illetve a 

tudatos fogyasztói magatartás jellemzőinek összegyűjtése és 

összevetése.  

A hulladékkezelés és a hulladékgazdálkodás: a különböző megoldási 

lehetőség összevetése.  

 

A környezet- és a természetvédelem feladatai 

Az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségei, a tevékeny 

közreműködés példáinak bemutatása. A helyi szerveződések, illetve a 

regionális és nemzetközi összefogás példái a környezet védelme és a 

Kémia: a 

szennyeződésekhez 

kapcsolódó kémiai 

folyamatok, szennyező-

anyagok, gyártási 

folyamatok, műanyagok, 

égés. 

 

Biológia-egészségtan: 

környezeti ártalmak, 

egészséges táplálkozás, 

hiánybetegségek, elhízás, 

GMO, rendszertan, védett 

növények és állatok. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

demográfia, urbanizáció. 

 

Fizika: energia, 

üvegházhatás, 

elektromágneses és 

radioaktív sugárzások. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informatikai 

eszközök használata. 

 

Etika: a jövő generációért 

érzett felelősség. 



 

 

fenntarthatóság eléréséért.  

A legfontosabb nemzetközi szervezetek tevékenységének bemutatása, 

a főbb egyezmények, irányelvek célkitűzéseinek megismerése. A 

megvalósítás eredményeinek és nehézségeinek feltárása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elsivatagosodás, elszikesedés, talajpusztulás, ózonritkulás, globális 

klímaváltozás, radioaktív szennyeződés, biodiverzitás, ivóvízellátás, vízhiány, 

népességrobbanás, élelmezési válság, urbanizációs válság, fogyó és megújuló 

energiaforrás, energiahatékonyság, veszélyes hulladék, szelektív 

hulladékgyűjtés, hulladék újrahasznosítása, fenntarthatóság,  

ENSZ, FAO, UNESCO, WHO, WWF, Greenpeace, kiotói egyezmény. 

Topográfiai 

ismeretek 

Környezeti világegyezmények aláírásának helyszínei. Regionális és globális 

hatású társadalmi-gazdasági és környezeti katasztrófák kipattanásának 

helyszínei. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a ciklus 

végén 

A tanulók legyenek képesek a különböző szempontból elsajátított földrajzi 

(általános és leíró természet-, illetve társadalom-, valamint 

gazdaságföldrajzi) ismereteik szintetizálására. Rendelkezzenek valós 

képzetekkel a környezeti elemek méreteiről, a számszerűen kifejezhető 

adatok és az időbeli változások nagyságrendjéről.  

Legyenek képesek a térkép információforrásként történő használatára.  

Ismerjék fel a Naprendszer felépítésében, a bolygók mozgásában 

megnyilvánuló törvényszerűségeket. Tudjanak tájékozódni a földtörténeti 

időben, ismerjék a kontinenseket felépítő nagyszerkezeti egységek 

kialakulásának időbeli rendjét, földrajzi elhelyezkedését. Legyenek 

képesek megadott szempontok alapján bemutatni az egyes geoszférák 

sajátosságait, jellemző folyamatait és azok összefüggéseit. Lássák be, 

hogy az egyes geoszférákat ért környezeti károk hatása más szférákra is 

kiterjedhet. Legyenek képesek a földrajzi övezetesség kialakulásában 

megnyilvánuló összefüggések bemutatására.  

Legyenek képesek alapvető összefüggések felismerésére és 

megfogalmazására az egész Földre jellemző társadalmi-gazdasági 

folyamatokkal kapcsolatosan. Tudják elhelyezni az egyes országokat, 

országcsoportokat és integrációkat a világ társadalmi-gazdasági 

folyamataiban. Legyenek képesek összevetni és értékelni az egyes 

térségek, illetve országok eltérő társadalmi-gazdasági adottságait. 

Ismerjék fel a globalizáció gazdasági és társadalmi hatását, 

ellentmondásait. Ismerjék a monetáris világ jellemző folyamatait, azok 

társadalmi-gazdasági hatásait.  

Ismerjék hazánk társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemzőit, a 

gazdasági fejlettség területi különbségeit és ennek okait. Tudják 

elhelyezni hazánkat Európa és a világ gazdasági folyamataiban.  

Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok 

környezetkárosító hatását, a lokális problémák globális következmények 

elvének érvényesülését. Tudjanak érvelni a fenntarthatóságot szem előtt 

tartó gazdaság, illetve gazdálkodás fontossága mellett. Ismerjék fel az 

egyén szerepét és lehetőségeit a környezeti problémák mérséklésben.  

Legyenek képesek természet-, illetve társadalom- és gazdaságföldrajzi 

megfigyelések elvégzésére, a tapasztalatok rögzítésére és összegzésére.  

 

 



 

 

Legyenek képesek különböző nyomtatott és elektronikus 

információhordozókból földrajzi tartalmú információk gyűjtésére és 

feldolgozására, az információk összegzésére, a lényeges elemek 

kiemelésére. Ennek során alkalmazzák digitális ismereteiket.  

Legyenek képesek véleményüket a földrajzi gondolkodásnak megfelelően 

megfogalmazni, logikusan érvelni. Tudják alkalmazni ismereteiket 

földrajzi tartalmú problémák megoldása során a mindennapi életben. 

Tudják földrajzi ismereteiket felhasználni különböző döntéshelyzetekben, 

illetve választott szakmájukhoz kapcsolódóan.  

Legyenek képesek társakkal való együttműködésre a földrajzi-környezeti 

tartalmú feladatok megoldásakor. Alakuljon ki bennük az igény arra, hogy 

későbbi életük folyamán önállóan gyarapítsák tovább földrajzi 

ismereteiket. 

Legyenek képesek topográfiai tudásuk alkalmazására más tantárgyak 

tanulása során, illetve a mindennapi életben. Ismereteik alapján 

biztonsággal tájékozódjanak a földrajzi térben, illetve az azt megjelenítő 

különböző térképeken. 

 
 

INFORMATIKA 

9-10 évfolyam rendvédelmi tagozat 

 

A tantárgy célja: 

A tantárgy tanításának célja, hogy kialakítsa és fejlessze az informatikai eszközök alkotó használatához 

szükséges szemléletet és gondolkodásmódot, a problémamegoldó képességet, az új információs 

technológiákon alapuló kommunikációs képességeket, megismertesse az információs társadalom 

lehetőségeit, szabályait, felkészítse a tanulókat az informatika gyors ütemű fejlődése által okozott 

változások követésére, a könyvtári rendszerben és a számítógépes világhálózaton hozzáférhető 

információs forrásoknak a tanuló szükségleteinek megfelelő használatára. 

Az informatikai eszközök, lehetőségek használata, alkalmazása révén a tanulók elsajátítják az 

információs társadalomban való hatékony tájékozódás, ismeretszerzés képességét, képesek lesznek 

elektronikus dokumentumokat önállóan létrehozni. 

9.évfolyam 

Heti óraszám: 2 óra/hét 

 

Tematikai egység A számítástechnika alapjai Órakeret 16 óra 

Előzetes tudás Tapasztalatok a számítógép használatával. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számítógép és alapvető perifériáinak felhasználói szintű kezeléséhez 

szükséges gyakorlottság kialakítása. 

Az informatika fejlődésének, történetének legfőbb lépéseiről, azok magyar 

vonatkozásairól való tájékozottság megszerzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Alapkonfiguráció bemutatása. 

Összeszerelés, szétszedés.  

A billentyűzet alapvető részei, egerek típusai. 

Monitorok csoportosítása, kezelésük, lehetőségeik, korlátaik. 

Adatok tartós tárolása a gép kikapcsolása után. 

Nyomtatók működési elve, csoportosítása működési elveik szerint. 

A számítógép moduláris felépítése. 

Számítógépek hálózatba kötése. 

A hardver eszközök alapvető karbantartási műveletei. 

Matematika: 

mértékegységek 

átváltása, 

számrendszerek, kettes 

számrendszer. 

 

Természettudományos 

alapismeretek: 

adattárolás, fizikai 



 

 

Az információ kódolása: jel, adó, kódoló, csatorna, dekódoló, vevő fogalma. 

Jelek (morze, titkosírás, piktogramok; kotta és szolmizálás) értelmezése. 

Kettes számrendszer, bit, byte, kódtáblázat. Billentyűkódok használata. 

Az informatika történetének fontos mozzanatai, kiemelve a magyar 

vonatkozásokat.  

Szoftverek: a szoftverek csoportosítása. Állományok felismerése, indítása, 

kezelése. 

működés. 

 

Komplex humán 

ismeretek: az 

informatika története. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hardver, szoftver, alaplap, vezérlőegység, memória, monitor, billentyűzet, egér, 

nyomtató, háttértár, bit, byte, analóg, digitális, fájl. 

 

Tematikai egység Az operációs rendszer használata Órakeret 14 óra 

Előzetes tudás Ismeretek a számítógépes hálózatok alapszolgáltatásairól. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Az iskolában használatos operációs rendszer megismerése. 

Grafikus felhasználói felület kezelésének elsajátíttatása.  

Az iskolai hálózat használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Háttértárak használata. A formázás célja. Rendszerlemez fogalma. 

Váltás a lemezmeghajtók között. Meghajtó használatba vétele.  

Könyvtár-struktúra (faszerkezet): fő- (gyökér-) és alkönyvtárak 

rendszere, könyvtárak létrehozása, törlése. Adott könyvtárszerkezet 

létrehozása lemezen, tájékozódás és mozgás a lemezek és könyvtárak 

rendszerében. 

Fájl- és könyvtárspecifikáció. 

Állományok (fájlok): fájlok típusai. Fájlműveletek: másolás, 

mozgatás, törlés, keresés. Fájlműveletek végzése háttértárakon. 

Segédprogramok alapvető ismerete: lemez-, könyvtár- és 

állománykezelés könnyítésére szolgáló szoftverek, a megfelelő 

program kiválasztása, a jegyzettömb használata.  

A grafikus felület kezelése: ablakkezelés, programindítás a grafikus 

felületű operációs rendszerben A grafikus felület testreszabása, 

használata. 

Veszélyforrások: alapvető ismeretek a vírusokról, veszélyeik, ellenük 

való védekezés, néhány elterjedt víruskereső ismerete. Víruskezelő 

szoftver használata, frissítése. 

Hálózat használata. 

Idegen nyelvek: szakszókincs. 

 

Matematika: számrendszerek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Formázás, könyvtár (fájlmappa), könyvtárszerkezet, fájl, könyvtár- és fájlművelet, 

segédprogram, GUI, ikon, tálca, asztal, vírus, bejelentkezés. 

 

 

Tematikai egység Oktatóprogramok használata Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás Ismeretek az operációs rendszerek alapszolgáltatásairól. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számítógép és az internet használatával az információszerzéshez és -

kezeléshez szükséges képességek fejlesztése. Önálló munkára nevelés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szemléltető, gyakoroltató, készségfejlesztő, modellező programok 

használata. 

Böngészés a világhálón: adatok gyűjtése. Információk letöltése. 

Matematika 

 

Természettudományos 



 

 

ismeretek 

 

Komplex humán ismeretek 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alkalmazás, menü, help, böngészőprogram. 

Tematikai egység Algoritmizálás Órakeret 17 óra 

Előzetes tudás Szabálykövetés, szabályok felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Algoritmus leírása többféleképpen: szöveggel, rajzzal. 

Egyszerű algoritmusok kódolása. Célravezető eljárások keresése. 



 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hétköznapi algoritmusok leírása többféleképpen: szövegszerű leírás, 

folyamatábra, struktogram.  

Változatos formában (rajzos, szöveges) megfogalmazott algoritmusok 

értelmezése. 

Programozási nyelvek. 

Kódolás: adattípusok (numerikus, logikai, karakter, karakterlánc), 

változók, aritmetikai, logikai műveletek. 

Rajzoló utasítások. Szelekció, iteráció. Adatbeviteli és -kiviteli 

utasítások. Függvények felhasználói szintű megismerése. 

Alprogramok (eljárások, függvények) célja, készítése, használata. 

A feladatok megoldási algoritmusának kódolása a választott nyelven. 

Tesztelés: a hibás működés felismerése és a program működésének 

nyomkövetése. 

Hatékonyságvizsgálat: minőségi változtatások (feladatok finomítása 

vagy továbbfejlesztése másik alaptípusra). Több megoldási 

algoritmus összehasonlítása. 

Idegen nyelvek: 

utasításkészlet. 

 

Matematika: logika, 

absztrakció, szabályok 

felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Algoritmus, forráskód, tárgykód, utasítás, szintaxis, adattípus, változó, szelekció, 

iteráció, függvény, eljárás.  

 

 

Tematikai egység Szöveg- és ábraszerkesztés Órakeret 12 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egy szöveg- és egy ábraszerkesztő alapfunkcióinak megismerése, használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szöveg- és ábraszerkesztő programok jelentősége, funkciója, 

lehetőségeinek felhasználása: menüszalagok, eszköztárak használata. 

Dokumentumműveletek. 

Formázási lehetőségek.  

Grafikus objektumok készítése, beszúrása. 

Nyomtató használata. 

Egyszerű szerkesztési feladatok megoldása: formázási lehetőségek 

alkalmazása, levelek, képeslapok, plakátok, szórólapok,  

kiselőadás-vázlat, iskolaújság tervezése. 

Bemutató készítése. 

Az elektronikus levelezés: címzési módok, válaszlevél továbbítása, az 

elektronikus levelek mezői. 

Magyar nyelv és irodalom: a 

szöveg részei, szerkezete, 

helyesírás. 

Katolikus hittan: 

projektmunka keretében, 

plakát illetve bemutató 

készítése, pl, Karácsony – 

Húsvét jelentése témában. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szövegformázási egység, objektumkezelés, grafika, e-mail, címjegyzék, levelezési 

mappa. 

 

10. évfolyam 

Heti óraszám: 1 óra/hét 

Tematikai egység Szöveg- és ábraszerkesztés, Bemutató készítés Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység Egy szöveg- és egy ábraszerkesztő – bemutató készítő haladó illetve 



 

 

 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

alapfunkcióinak megismerése, használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szöveg- és ábra/ képszerkesztő programok jelentősége, funkciója, 

lehetőségeinek felhasználása: menüszalagok, eszköztárak használata. 

Stílusok használata, saját stílus készítése használata 

Formázási lehetőségek.  

Grafikus objektumok készítése, beszúrása, felbontása részekre. 

Érettségi nehézségű feladatok megoldása: formázási lehetőségek 

alkalmazása, levelek, képeslapok, plakátok, szórólapok,  

kiselőadás-vázlat, iskolaújság tervezése. 

Bemutató készítése, projekt munka keretében. 

Az elektronikus levelezés: címzési módok, válaszlevél továbbítása, az 

elektronikus levelek mezői, fajtái, címjegyzék használata, priorítás 

jelentősége. 

Magyar nyelv és irodalom: a 

szöveg részei, szerkezete, 

helyesírás, szinonima szótár 

Rendészeti ismeretek: 

formanyomtatványok 

készítése, formázása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szövegformázási egység, objektumkezelés, grafika, e-mail, címjegyzék, levelezési 

mappa, prioritás, eszköztár testreszabása. 

 

Tematikai egység Adatbázis- és táblázatkezelés előkészítése és 

könyvtárhasználat 
Órakeret 18 óra 

Előzetes tudás Könyvtári tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Két újabb felhasználói programtípus, a táblázatkezelő, illetve az adatbázis-

kezelő legfontosabb elemeinek megismerése, használata.  

A számítógép mint információ-feldolgozó eszköz: adatok rendezése, 

csoportosítása.  

Összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggések felismerése. 

A könyvtár megbízható használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egy adatbázis-kezelő vagy táblázatkezelő szoftver környezete, 

funkciói. 

Táblázatos adattárolás. 

Alapfogalmak magyarázata: egyed (tábla); rekord, mező; adatbázis. 

Adatok, grafikonok típusai.  

Egyszerű adatbázis kezelése: adatbázisok létrehozása, meglevők 

használata, grafikonok készítése. 

Adatok rendezése, szűrése, csoportosítása. 

Fizikai táblázatok, földrajzi adatok, történelmi események, irodalmi 

adatok, nyelvtani táblázatok, katalógusok, osztállyal kapcsolatos 

táblázatok kezelése. 

Keresőprogramok használata: kutatás, keresés a világháló 

adatbázisaiban.  

Meglévő adatbázisok felismerése, pl. szöveg mint adatbázis, lemezen 

tárolt adatállományok, könyvtári katalógus.  

Könyvtárhasználat. Dokumentumok értékelése. Tájékozódás a 

könyvtárban: esztétikai érték, szakmai és információs érték.  

Tanulmányi és közhasznú tájékozódás hagyományos és elektronikus 

forrásokban (katalógusok, bibliográfiai és teljes szövegű 

Matematika: grafikonok, 

képletek, függvények. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

nyelvtani táblázatok, 

katalógusok. 

 

Komplex humán ismeretek: 

történelmi események. 

 

Természettudományos 

alapismeretek: fizikai, kémiai 

táblázatok, földrajzi adatok. 



 

 

 

adatbázisok, internet). 

Az információk értékelése és szelektálása. Forrásjegyzék 

összeállítása.  

A középiskolai könyvtár állományának, eszközeinek és 

szolgáltatásainak rendszeres igénybevétele, a könyvtári információs 

rendszer használata.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Táblázat, adatbázis, keresőrendszer, keresés, forrásfeldolgozás, etikai szabály, 

hivatkozás. 

  

Tematikai egység Számítógéppel segített problémamegoldás Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás Egyszerűbb folyamatok modellezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Modellhasználat fejlesztése események és jelenségek (természeti, társadalmi, 

gazdasági, matematikai, …) számítógépes modellezése során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Logikai játékok készítése, használata. 

Véletlen események: véletlen jelenségek, események szimulálása  

– készített (véletlen szám generátor segítségével), 

– meglévő programokkal. 

Egyszerű természeti és gazdasági jelenségek modellezése. 

Más tantárgyakból tanult problémák megoldása. 

Szimulációs program készítése.  

Matematika: logikai 

műveletek. 

 

Természettudományos 

alapismeretek; komplex humán 

ismeretek; idegen nyelvek: 

problémák megoldása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Modellezés, logikai művelet, igazságtábla, véletlenszám-generátor. 

 

 

A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

ciklus végén 

A tanuló ismerje a számítógép (hardver) főbb egységeit és azok funkcióját. 

Tudjon információt különféle formákban kifejezni; legyen képes a különböző 

formákban megjelenített információt felismerni. 

Legyen gyakorlott programok futtatásában, a szükséges adatbevitelben és a kapott 

információk értelmezésében. 

Képes legyen a hétköznapi élet egyszerűbb algoritmusainak szöveges 

megfogalmazására, értelmezésére, végrehajtására.  

Legyen jártas a tapasztalaton alapuló vizsgálatok, illetve a visszacsatolásos 

tevékenység végzésében. 

Tudja alkalmazni a szövegszerkesztési, táblázat- vagy adatbáziskezelő 

programokat, tudjon elektronikusan levelezni. 

 
 

 

INFORMATIKA  

 

 

Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakközépiskolás 

tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan 

eszköztudást nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben bármely ismeretszerző, -feldolgozó és 

alkotó tevékenység során alkalmazni tudnak. Ennek érdekében fontos a rendelkezésre álló informatikai és 

információs eszközök és szolgáltatások megismerése, működésük megértése, az egyéni szükségleteknek 



 

 

 

megfelelő szolgáltatások kiválasztása, és célszerű, értő módon való kritikus, biztonságos, etikus 

alkalmazása.  

Az informatikai és információs eszközök, szolgáltatások az egyén életének és a társadalom 

működésének szinte minden területét átszövik, ezért az informatika tantárgyban szereplő fejlesztési 

területek számos területen kapcsolódnak a Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek fejlesztési 

feladataihoz. Az informatika tantárgy keretében megoldandó feladatok témájának kiválasztásakor, 

tartalmainak meghatározásakor fokozott figyelmet kell fordítani a kiemelt nevelési célok, a 

kulcskompetenciák és az életszerű, releváns információk megjelenítésére. 

Az informatika tantárgy feladata, hogy korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltse az 

érdeklődést a tanulás iránt és lehetővé tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló informatikai eszközök 

segítségével hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. Az informatika tanulása 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. 

Az informatika tantárgy segíti a tanulót abban, hogy az internet által nyújtott lehetőségek 

kihasználásával aktívan részt vegyen a demokratikus társadalmi folyamatok alakításában, ügyeljen a 

biztonságos eszközhasználatra, fejlessze kritikus szemléletét, érthető módon és formában tegye fel a 

témával kapcsolatos kérdéseit, törekedjen az építő javaslatok megfogalmazására, készüljön fel a 

változásokra. Az informatika tantárgy kiemelt célja a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói 

programok felhasználói szintű alkalmazása, az információ szerzése, értelmezése, felhasználása, az 

elektronikus kommunikációban való aktív részvétel.  

Az informatikaórákon elsajátított alapok lehetővé teszik azt, hogy a tanuló a más tantárgyak 

tanulása során készített feladatok megoldásakor informatikai tudását alkalmazza. Az informatika tantárgy 

feladata a formális úton szerzett tudás rendszerezése és továbbfejlesztése, a nem formális módon szerzett 

tudás integrálása, a felmerülő problémák értelmezése és megoldása. Az egyéni, a csoportos, a tanórai és a 

tanórán kívüli tanulás fontos színtere és eszköze az iskola informatikai bázisa és könyvtára, melyek 

használatához az informatika tantárgy nyújtja az alapokat. 

Az informatika műveltségterület fejlesztési céljai – a tanulók váljanak a digitális világ aktív 

polgárává –, illetve  a Nemzeti alaptanterv fejlesztési céljai, valamint az ott leírt digitális kompetenciák 

fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek tanítása és a tanórán 

kívüli iskolai tevékenységek szervesen, összehangolt módon kapcsolódnak az informatikához. Az 

informatika műveltségterület egyes elemeinek elsajátíttatása, a készségek fejlesztése, az informatikai 

tudás alkalmazása tehát valamennyi műveltségterület feladata. A digitális kompetencia fejlődését 

segíthetik például a szaktanárok közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó 

feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló 

közösségekben és hálózatokban. 

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, 

melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes műveltségterületek a fejlesztési feladatok 

megvalósítása során építenek az informatika tantárgy keretében megalapozott tudásra és az informatikai 

eszközök használatára. 

Mindennapi életünk során az intelligens informatikai rendszerek sokaságát használjuk. Az 

informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép alapvető működését 

biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, a tanulók megismerik az adattárolást, a digitalizálást, az 

interaktivitást segítő eszközöket és a legfontosabb hardverelemek működését.  

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, 

akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, ezért a szakközépiskolai fejlesztési feladatok 

meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek 

feltérképezésére és az alkotó felhasználásra kerül a hangsúly. 

Az alkalmazói ismeretek témakör fejlesztése során a társadalmi élet számára hasznos informatikai 

műveletek megismerésére, megértésére és használatára, például állományok kezelésére, különböző 

alkalmazások használatára, és a programok üzeneteinek értelmezésére kerül sor. A számítógép működése 

közben lejátszódó algoritmusok megfigyelésével, megértésével, az eljárások tudatos, értő alkalmazásával 



 

 

 

javítható a számítógép használatával szembeni attitűd, fejleszthető a munka hatékonysága. A számítógép 

működtetése érdekében a tanulóknak magabiztosan kell használniuk az operációs rendszert, amelyen 

keresztül kommunikálnak a számítógéppel.  

Az alkalmazói programok használatakor fontos a célnak megfelelő eszközök kiválasztása, a 

szöveg-, kép- és videoszerkesztéssel, multimédia-fejlesztéssel, prezentációkészítéssel, táblázatkezeléssel, 

adatbázis-kezeléssel kapcsolatos problémák megoldása közben az alkalmazott programok értő 

felhasználása, az alkalmazható eljárások megismerése, a használat közben felmerülő problémák 

megoldása. Az alkalmazói ismeretek fejlesztése többféle program használatát igényli, amelyek együttesen 

támogatják a kreativitást és az innovációt. 

A 21. század kihívásai közé tartozik az, hogy az emberek az életük során megvalósított 

tevékenységeket tudatosan és körültekintően tervezzék meg. A problémamegoldás életünk szerves részét 

alkotja, az életszerű, probléma alapú feladatok sikeres alkalmazása befolyásolja az életminőséget. Ennek 

szükséges előfeltétele az algoritmizálási készségek formális keretek közötti fejlesztése, amelyre a 

problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakörben kerül sor. Feladataink, 

kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása 

döntések sorozatából tevődik össze. A problémamegoldás az élet minden területén jelen lévő 

alaptevékenység, melynek sajátosságait a tanulókkal egyrészt a problémamegoldás elméletének, 

lépéseinek, eszközeinek, módszereinek, általános szempontjainak elsajátításával, másrészt a 

problémamegoldás általános elveinek más műveltségi területeken való gyakorlati alkalmazásával érdemes 

megismertetni.  

A problémamegoldás egyes részfolyamatai, például az információ szerzése, tárolása, feldolgozása 

önálló problémaként jelenhetnek meg. A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

rész elsajátítása során a tanuló megismerkedik az algoritmizálás elméleti módszereivel, a szekvenciális és 

vezérléselvű programok alapvető funkcióival, majd az elméleti megalapozást követően a gyakorlatban 

készítenek és tesztelnek számítógépes programokat. 

Az elkészített programok segítségével más műveltségi területek problémái tanulmányozhatók, 

illetve különböző jelenségek szimulálhatók. A problémamegoldási ismeretek tanítása a mások által 

készített programok algoritmusainak értelmezését, az alkalmazói képesség kialakítását és a kritikus 

szemléletet is támogatja.  

Az infokommunikáció térnyerésével a 21. század a hagyományos információforrások mellett 

központba állítja az elektronikus információforrások használatát, előtérbe helyezi az interneten zajló 

kommunikációt, megköveteli a hálózati és multimédiás informatikai eszközök hatékony felhasználását.  

Hangsúlyossá válik a különböző formákban megjelenő információk (szövegek, képek, hangok, 

egyéb multimédiás elemek) felismerése, kezelése, értékelése és felhasználása. Az ismeretek bővítéséhez, 

kiegészítéséhez a könyvtár, valamint az internet korosztálynak megfelelő alapszolgáltatásainak, az 

intelligens és interaktív hálózati technológiáknak az önálló használata szükséges. Az alkalmazáshoz 

nélkülözhetetlen a szükséges információk online adatbázisokban való keresése, a találatok és a programok 

által szolgáltatott válaszok értelmezése, az adatok közötti összefüggések felismerése és vizsgálata tanári 

segítséggel. A túlzott vagy helytelen informatikai eszközhasználat veszélyeket rejthet, melyekre érdemes 

felhívni a figyelmet, hasznos lehet megismerni azokat a módszereket, amelyekkel a veszélyek 

elkerülhetők. 

Az infokommunikáció témakörén belül kerül sor az interneten zajló kommunikációs formák és 

rendszerek bemutatására, megismerésére és összekapcsolására. A kommunikációs folyamat magában 

foglalja az információk fogadását, küldését, továbbítását, tárolását, rendszerezését, a netikett betartását, a 

kommunikációt akadályozó tényezők felismerését. A csoportokon belül zajló kommunikáció számtalan 

lehetőséget rejt a tanulási folyamatok számára, ennek érdekében a tanulóknak tájékozottságot kell 

szerezniük a közösségi oldalak használatáról, azok előnyeiről és veszélyeiről, meg kell ismerniük a 

használatra vonatkozó elvárásokat, szabályokat. 

A médiainformatika témakör tartalmazza az elektronikus, internetes médiumok elérését, 

használatát, információk kinyerését, felhasználását. A források használata magában foglalja az egyes 

információhordozók tanulásban való alkalmazását, valamint hitelességük, objektivitásuk vizsgálatát, 

tartalmuk értékelését is. 



 

 

 

Az információs társadalom témakörben elsajátított ismeretek, fejlesztett készségek és képességek 

hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben etikusan és biztonsággal kezelje az adatokat, 

megfelelően használja a rendelkezésére álló informatikai eszközöket. Az aktív állampolgárság érdekében 

kerül sor az elektronikus szolgáltatások megismerésére, az egyes szolgáltatástípusok céljainak 

azonosítására, jellemzésére, az igényeknek megfelelő szolgáltatások kiválasztására. A tanulók a 

szabályok betartásával igénybe veszik a számukra hasznos elektronikus szolgáltatásokat. Az informatikai 

rendszerek használata közben számtalan biztonsági, etikai probléma merül fel, melyek tájékozottság és 

tapasztalat birtokában megfelelő módon kezelhetők, ezért lehetőséget kell nyújtani a tapasztalatszerzés 

többféle módjára, pl. a médiában szereplő események különböző szempontok szerinti értelmezésére, a 

társakkal történt esetek megbeszélésére, a lehetséges megoldási alternatívák kifejtésére. 

A könyvtárhasználat oktatásának célja a tanulók felkészítése az információszerzés kibővülő 

lehetőségeinek felhasználására a tanulásban, a hétköznapokban az információk elérésével, kritikus 

szelekciójával, feldolgozásával és a folyamat értékelésével. A könyvtár forrásközpontként való használata 

az önműveléshez szükséges attitűdök, képességek és az egész életen át tartó önálló tanulás fejlesztésének 

az alapja. A fenti cél az iskolai és fokozatosan a más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök 

megismerésével, valamint a velük végzett tevékenységek gyakorlásával, tudatos, magabiztos használói 

magatartás, tájékozódás és a könyvtárhasználat igényének kialakításával, a szakmájához kötődő 

szakkönyvtárak és a szakmához kapcsolódó könyvtári szolgáltatások használatával érhető el. 

Az információkeresés területén kiemelt cél, hogy a képzési szakasz végére a tanuló legyen képes a 

folyamatok alapos tervezésére. Ehhez elengedhetetlen, hogy ismerje a dokumentumtípusok és 

segédkönyvek típusait, jellemzőit és azok információs értékének megállapításának szempontjait. Ezen 

tudásának fokozatos, folyamatos és gyakorlatközpontú fejlesztése segíti őt a feladatokhoz szükséges 

kritikus és válogató forráskiválasztáshoz és információgyűjtéshez. Tudatosítani szükséges a tanulókban a 

könyvtári információszerzéshez, -feldolgozáshoz és -felhasználáshoz is kapcsolódóan az etikai 

szabályokat, jogi vonatkozásokat. 

A könyvtári informatika témakör oktatása során a tanuló a könyvtárak és a könyvtári források 

használatának alapjaival ismerkedik meg, majd a többi tantárgy és szakmai gyakorlatai keretében 

megvalósuló, erre a tudására épülő feladatok során szerez tapasztalatokat az egyes műveltségterületeken 

és rendszerezi, mélyíti tudását. Mindezek során egyszerre vannak jelen a könyvtárak által nyújtott 

hagyományos szolgáltatások és a korszerű társadalmi igényeket kiszolgáló modern technikai lehetőségek. 

Az informatikai eszközök használata a számítógépteremben lévő szabályok betartatásával és az 

egészséges számítógépes munkakörnyezet kialakításával építő módon hat az erkölcsi gondolkodásra, a 

testi és lelki egészségre. A biztonságos adattárolás megismerésével, az egyéni felelősségvállalás és az 

illetéktelen adathozzáférés megismertetésével fejleszthető az erkölcsi gondolkodás. A digitális eszközök 

használatával fejlődnek a diákok technikai készségei. 

Az alkalmazói ismeretek során a tanulók dokumentumokat szerkesztenek, amely fejleszti az 

anyanyelvi kommunikációt, a digitális kompetenciát, az esztétikai érzéket és az önálló tanulást. A 

személyes dokumentumok készítése fejleszti az önismeretet, segíti a pályaorientációt. A multimédiás 

dokumentumok készítése támogatja a médiatudatosságra nevelést. A táblázatok kezelésére alkalmas 

programokkal végzett műveletek során nyert információk támogatják a felhasználót az önálló döntésben, 

segítik a matematikai, a digitális, a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetenciák fejlesztését és a 

hatékony, önálló tanulást. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör hozzájárul az önismereti 

és a társas kapcsolati kultúra fejlesztéséhez. A problémamegoldás során a tanulók megtapasztalják, hogy 

egy nagyobb probléma akkor oldható meg hatékonyan, ha azt kisebb részekre bontják és a feladat 

megoldása közben csoportban dolgoznak együtt. A csoportmunka szervezése hozzájárul az önismeret 

fejlesztéséhez valamint a társak megértéséhez, elfogadásához. 

Az angol nyelvű utasításkészletet tartalmazó programozási nyelvek használata segíti az idegen 

nyelvi kommunikáció fejlesztését. A diák a program használatát bemutató dokumentumok, illetve 

hibaüzenetek értelmezése során idegen nyelvű szövegrészeket olvas. A feladathoz tartozó problémák 

programozására angol nyelvű minták, megoldási javaslatok, források találhatók az interneten, emellett 

angol nyelvű fórumokon is tanácsot lehet kérni. A programok használatát segítő dokumentumok 



 

 

 

tanulmányozása, illetve a fórumokon való levelezés során jelentősen mélyül a tanulók angol nyelvű 

tudása, fejlődik kommunikációs képességük. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör támogatja a matematikai 

kompetencia fejlesztését, mert a matematikai problémák algoritmizálása és az algoritmus programmal 

történő megvalósítása során a tanuló használja a diszkussziót, a folyamat során hangsúlyossá válik a 

logikus gondolkodás. Az algoritmizálás során a matematika órákon megismert képletek alkalmazására, 

átalakítására kerül sor. Az alkotás során igénnyé válik a felhasználóbarát program írása, a szakkifejezések 

megfelelő használata, a matematikai készségek rugalmas alkalmazása. A programírás végén a tanulók 

teszteléssel ellenőrzik munkájukat, felismerik a programhasználathoz szükséges felhasználói 

dokumentumok fontosságát. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör összekapcsolódhat a 

természettudományos és technikai kompetenciafejlesztéssel, mert a természettudományos problémák 

megoldásának algoritmizálása és programmá történő kódolása során a tanuló megismeri a tudományos 

ismeretszerzés módszereit, felismeri az összefüggések matematikai képletekkel való felírásának 

jelentőségét. A tantárgyi integráció során alkalmazott oktatóprogramok, tantárgyi szimulációk 

tanulmányozása erősíti a tanuló megfigyelő képességét. A méréseknél és azok kiértékelésénél az 

eszközök kezelése veszéllyel járhat, emiatt kötelező jelleggel érvényt kell szerezni a balesetmentes 

viselkedési formáknak. 

Az infokommunikáció témakör során szerzett tapasztalatok támogatják a médiatudatosságra 

nevelést. A hagyományos média mellett az elektronikus média mindennapjaink nélkülözhetetlen részévé 

vált. Az információszerzés, a tanulás, a szórakozás és a kapcsolattartás sem képzelhető el digitális média 

nélkül. Az informatika tantárgy kiemelt célja, hogy a tanuló az információs társadalom aktív és kritikusan 

gondolkodó részvevője legyen. A médiatudatos oktatás célja, hogy a tanuló az elképesztő mennyiségű 

információból legyen képes kiválasztani a hiteles információt. Fontos, hogy a diákok meg tudják 

különböztetni a valóságot és a virtuális világot. A multimédia jelentős szerepet játszik társadalmunk 

megismerésében, ezért a média működésének megismerése nélkülözhetetlen az információk kritikus 

értelmezéséhez, ennek érdekében kerül sor a médiatudatos, kritikus gondolkodás ösztönzésére, az etikus 

viselkedés betartására. A média egyes elemei a manipuláció eszközei is lehetnek, a tudatos befolyásolás 

jelei jól azonosíthatók. A helyes médiahasználatra való felkészítéssel, a helyes viselkedésminták 

megfigyelésével megelőzhető a káros függőség kialakulása. Az eszközhasználat során ügyelni kell az 

önálló döntéshozatalon alapuló mértéktartásra. Fontos azoknak a helyzeteknek a felismerése, melyekben 

elkerülhetetlen a segítségkérés. 

Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók olyan normákat, értékeket 

ismernek meg, melyek hozzájárulnak az erkölcsi neveléshez és ezen keresztül a családi életre neveléshez. 

Az elektronikus szolgáltatások igénybevétele egyéni felelősségvállalással jár, amely támogatja a 

társadalmi folyamatok megismerését. Az online tevékenységek végzésekor lehetőség nyílik a társas 

kapcsolatok ápolására, a szociális kompetencia fejlesztésére, a folyamatokban való aktív és kritikus 

részvétellel fejlődik az önismeret, és a szövegértő, -feldolgozó képesség. 

Az informatikai eszközhasználat készségszintű elsajátítása támogatja a tanulás eredményességét, 

hozzájárul az élményszerű, korszerű eszközökkel támogatott tanulás megvalósításához, lehetőséget nyújt 

a folyamatos és hatékony önképzéshez.  

Az informatikai eszközök használata során cél, hogy a felhasználók törődjenek a testi és lelki 

egészségükkel, munkájukat egészséges munkakörnyezetben végezzék. A jövőorientált gondolkodás 

kialakítása érdekében érdemes megismerni az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásait, a 

környezetet kímélő energiatakarékos üzemmódokat. A társadalmi tevékenységek hatással vannak a 

környezetre, a környezet megóvása érdekében a környezettudatos életmód kialakítására és az ezzel 

kapcsolatos információk keresésére is hangsúlyt kell fektetni. 

Az online rendszerek megismerésével lehetővé válik a valós és virtuális kapcsolatok közötti 

különbségek azonosítása. A világhálóról származó tartalmak különböző hitelességűek, ezért eleinte csak a 

biztonságos információforrások használata javasolt, a későbbi évfolyamokon a tanulók tanulmányi 

feladataiknak, érdeklődésüknek megfelelően, körültekintően bővíthetik az alkalmazott források és 

felhasználások körét. 



 

 

 

A könyvtárhasználati tudás a kiemelt fejlesztési területek mindegyikében elengedhetetlen, mivel 

minden téma megismerése hatékony és kritikai szemléletet igényel. Ezen belül is kiemelkedik a nemzeti 

műveltség, értékek és az egyetemes kultúra megismertetése, hiszen ezek alapvető eszközei az 

információforrások. A demokráciára nevelés és az állampolgári kompetencia fejlesztésének fontos része 

az információhoz való jog tudatosítása és a megszerzéséhez, megértéséhez, a társadalom érdekében való 

aktív felhasználásához szükséges tudás fejlesztése. Az információ feldolgozása sok erkölcsi kérdés 

megvitatását teszi szükségessé, melyekkel a tanulók társas kapcsolati kultúrája fejleszthető. 

A könyvtári informatika keretén belül kerül sor annak a megtanítására, hogy hogyan használhatók 

a könyvtári és más információforrások a tanulás során. A forrás- és könyvtárhasználat tanulása segít az 

információkeresés és a tanulás folyamatának megértésében, a tanulási stratégia fejlesztésében. A témakör 

a gyakorlatközpontúságból adódó folyamatos tevékenykedtetéssel és az együttműködést igénylő 

csoportmunkával járul hozzá a differenciáláshoz. Mind az anyanyelvi, mind a digitális kulcskompetenciák 

fejlesztése területén kiemelt jelentősége van az információs problémamegoldás folyamatának, valamint 

ezek bemutatásának. A könyvtárhasználat tanítása során cél, hogy a tanulók a nyomtatott és a digitális 

eszközök segítségével önállóan és tudatosan használjanak könyvtárakat, anyanyelvi és idegen nyelvű 

információforrásokat. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör segíti az idegen nyelvi 

kommunikáció fejlesztését, mert a programozási nyelvek általában angol nyelvű utasításkészletet 

használnak. A program saját segítségnyújtó dokumentumai, illetve hibaüzenetei általában angol nyelvűek, 

ezért a programozással foglalkozó diák rákényszerül az angol nyelvű szövegek olvasására és azok 

megértésére. A feladathoz tartozó problémák programozására nagy mennyiségű angol nyelvű minta, 

megoldási javaslat, forrás lelhető fel az interneten, emellett angol nyelvű fórumokon is tanácsot lehet 

kérni. A fellelhető tudásanyag áttanulmányozása, illetve a fórumokon való levelezés során jelentősen 

mélyül a tanuló idegen nyelvi tudása, fejlődik kommunikációs képessége. 

 

Célok és feladatok 

 

Az informatika mindennapi életünk szerves részévé vált. Az információ érték, az egyén alapvető érdeke, 

hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen 

azokat céljának megfelelően feldolgozni és alkalmazni. Az iskola feladata felkészíteni a tanulókat a 

megfelelő információszerzési, feldolgozási, tárolási és átadási technikákra, valamint megismertetni velük az 

információkezelés jogi és etikai szabályait.  

A digitális kompetencia a természetnek, az IST (Information Society Technology) szerepének és 

lehetőségeinek értését, alapos ismeretét jelenti a személyes és társadalmi életben, valamint a munkában. 

Magában foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat – szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, 

információtárolás és -kezelés, az internet által kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő 

kommunikáció (e-mail, hálózati eszközök) – a szabadidő, az információ megosztás, az együttműködő 

hálózatépítés, a tanulás és a kutatás terén.  

Az informatikai nevelésnek, – amely nem egyedül az informatika tantárgy feladata – meg kell 

mutatnia, hogy a jól ismert természetes és mesterséges (technikai) környezet mellett létezik a jelek, 

jelrendszerek, kódok világa, amely mindazt az adatot, információt és tudást hordozza, amellyel az 

emberiség a valóságos és a képzelt környezeteket (világokat) praktikus, tudományos, művészi vagy más 

szempontból megjeleníti. A jelek világa, a társadalmi élet minden területét átható virtuális környezetet 

alkot, amely különösen szemléletesen nyilvánul meg a médiában (film, videó, televízió) vagy újabban az 

interaktív digitális médiában (multimédia számítógép, hipermédia számítógépes hálózat). Alapvető 

célunk annak megmutatása, hogy az információs és kommunikációs technológiák gyors fejlődése miként 

alakítja át a társadalmat, mit jelent a kialakulóban lévő információs társadalom. 

A szükséges képességek felölelik az információ szükségének felismerését, megkeresését, 

összegyűjtését és feldolgozását, kritikus alkalmazását, a valós és a virtuális kapcsolatok 

megkülönböztetését. Ide tartozik a komplex információ előállítását, bemutatását és megértését elősegítő 

eszközök használata, valamint az internet alapú szolgáltatások elérése, a velük való kutatás, az IST 

alkalmazása a kritikai gondolkodás, a kreativitás és az innováció területén. 



 

 

 

Az IST használata kritikus és megfontolt attitűdöket igényel az elérhető információ és az interaktív 

média felelősségteljes használata érdekében. A kompetencia fejlődését segítheti továbbá a kulturális, 

társadalmi, gazdasági célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban való részvétel. 

Az informatikai eszközök használata veszélyeket is jelent, meg kell ismerni az informatikai 

környezet egészségre gyakorolt hatását, és a túlzott számítógép-használat ártalmait. A tantárgy 

foglalkozásain kellő súlyt kell kapniuk a számítógépes tevékenységekkel járó életvitelbeli veszélyek 

elhárításának, a személyes tevékenységek közötti egészséges arányok kialakulásának. 

A tantárgy célja folyamatosan ébren tartani a tanulók érdeklődését az informatika iránt, 

megismertetni eszközeit, módszereit és fogalmait, amelyek együttesen segítik a tanulók informatikai 

szemléletének kialakítását. Az informatika műveltségterület keretében folyó oktatás, nevelés és fejlesztés 

célja, hogy felkészítse a tanulókat az informatikai társadalom kihívásaira. 

A digitális írástudás fejlesztése mellett nem felejthetjük el a papír alapú információtárolás 

történelmi szerepét sem. A korszerű iskolarendszerben az iskolai könyvtár információs-tanulási 

forrásközponttá, nyitott szellemi műhellyé válik. Gyűjteménye széleskörűen tartalmazza azokat az 

információkat és információhordozókat, amelyeket az intézmény a különféle rögzítési, tárolási, átviteli és 

kereső technikákat befogadva és felhasználva hasznosít. Saját és a hálózaton elérhető információs és 

dokumentációs bázisával stratégiai fontosságú szerepet tölt be a tartalomszolgáltatásban, a kibővülő 

ismeretszerzési lehetőségek megismertetésében, és biztosítja széles körű alkalmazásukat a tanulásban és a 

mindennapi tájékozódásban. A könyvtár használata minden ismeretterületen nélkülözhetetlen, hiszen 

informatikai szolgáltatásai az iskolai tevékenység teljességére irányulnak. Használatának technikáját, 

módszereit – az önálló ismeretszerzés érdekében – a tanulónak el kell sajátítania. Ez a kompetencia 

magába foglalja az informatika egyéb területein szerzett tudás integrált alkalmazását is. 

Az NTK helyi tanterve az információs társadalomban szükséges ismeretek és gyakorlati tudások, 

képességek rendszerét úgy építi fel, hogy a hangsúlyt a gyakorlati informatikai írástudásra, a tanulói 

tevékenységre és a kompetenciák fejlesztésére helyezi.  

A műveltségi területben megfogalmazott tartalom egyetlen integráló jellegű tantárgy keretei között 

kerül feldolgozásra. Így az informatika tantárgy keretében a tanulók a számítástechnikai és a könyvtári 

területtel is ismerkednek. Erre azért van szükség, mert az információszerzés két fontos hozzáférési 

formájáról és területéről van szó. 

A tantárgy keretében szervezett foglalkozások megfelelő szervezésével jellemzővé tehető a tanulók 

számítógépes környezetben végzett olyan egyéni tevékenysége, amely a pedagógus részéről csupán a 

háttérből történő irányítást igényli. Ilyen munkaformák esetében lehetségessé válik az egyes tanulókkal 

való személyes differenciált foglalkozás. Különösen fontos lehetőség ez a nehezen tanuló gyerekek 

segítésére, a sajátos nevelési igényű tanulók tanulási sikerélményhez juttatásához, valamint az anyagi, 

szociális okok miatt hátrányos helyzetű tanulók esélyeinek kiegyenlítéséhez, akik számára esetenként 

nem, vagy csak korlátozottan biztosított az otthoni számítógép használat. A velük való személyes törődés 

és az egyénhez illesztett tanulásszervezés más tantárgyak óráin alig lehetséges keretei között a gyerekek a 

tanulást, a munka eredményét örömként, pozitív élményként élhetik meg. A nehézségek ellenére is 

fejlődő munkaszokások és tanulási attitűd más tantárgyak óráit, a teljes iskolai pályát is eredményesebbé 

teheti. 

A foglalkozások témája, információtartalma tág határok között választható meg, ezért az 

informatika tantárgy kiválóan alkalmas az iskolai oktatás-nevelés közös, átfogó céljainak, elveinek 

megfelelő témákhoz – például az egészségfejlesztéshez, a környezetvédelemhez és a 

fogyasztóvédelemhez – kötődő információk megjelenítésére, feladatok elvégzésére.  

 

A műveltségterület tantárgyi rendszere, kulcsfogalmai és óraszámai, a tantárgyi óraszámok megoszlása az 

egyes témakörök között 

A tudás felépítése, konstruálása folyamatának egyik összetevője a fogalmi gondolkodás fejlesztése. Egy-

egy műveltségterület így az informatika is felépíti a maga sajátos fogalomrendszerét. E 

fogalomrendszerben azonosíthatjuk a kulcsfogalmakat, amelyek lehetővé teszik, illetve alapul szolgálnak 

a tények, jelenségek mintázatba rendezéséhez. A kulcsfogalmakkal kapcsolatos tudás folyamatos bővítése 

és elmélyítése az értelmes tanulás egyik nagyon fontos összetevője. Az egyedi ismeretek jelentőségét is 



 

 

 

elsősorban az határozza meg, hogy elősegítik-e a kulcsfogalmak megértését, illetve megfelelő élmény- és 

ismeretanyagot biztosítanak-e az adaptív tudást hordozó kulcsfogalmak alkalmazni tudásához. A 

kulcsfogalmak tehát az adott ismeretrendszer fogalmi hálójának csomópontjait jelentik, amelyek sok más 

fogalommal kapcsolatba hozhatóak. A kulcsfogalmak más és más kontextusban szükségszerűen újra és 

újra megjelennek az ismeretek értelmezésekor. Képesek a konkrét tényeket struktúrákká rendezni, így 

alkalmazásuk révén könnyebb értelmezni és befogadni az új információkat és tapasztalatokat is. Az 

informatika helyi tantervben a kulcs fogalmakat használtunk illetve jelöltünk meg félkövér betűstílussal.  

 

 

A tanulók értékelése 

 

A tanulók előzetes ismerete és gyakorlati tudása általában nagyon eltérő. Akkor tudjuk a 

leghatékonyabban szervezni a foglalkozásokat, ha a témakörök kezdetekor diagnosztikus értékelés során 

tárjuk fel a tanulók ismereteit és készségeit. 

Szummatív értékelést félévkor és év végén, valamint az iskola pedagógiai programjában megjelölt 

szakaszokban osztályzatok, illetve szöveges értékelés formájában érdemes végrehajtani.  

Az eredményes előrehaladás érdekében fontos a tanulók munkájának és tudásának rendszeres 

ellenőrzése és értékelése, amely folyamatos szóbeli értékeléssel valósulhat meg. Egy-egy témakör 

feldolgozása során a tanuló 

 tanórai tevékenységét, elvégzett munkáját, 

 elkészített dokumentumait, 

 ismereteinek szintjét, 

 fejlődését, 

 órai aktivitását, 

 együttműködését (a csoport- és projektmunkában való részvételét) értékeljük rendszeres szóbeli 

értékeléssel és havonta érdemjeggyel. 

A tanulói teljesítmény értékelésének kritériumai  

Az ismeretek és képességek alkalmazásának a szintje az értékelés alapja. A dokumentumok több tanóra 

alatt készülhetnek el, a kész dokumentum értékelésével a tanuló többórás tevékenységét együttesen 

minősíthetjük.  

Elméleti ismeretek esetén alkalmazhatjuk a szóbeli feleltetést, írásos ellenőrzést, kiselőadások 

tartását. Gyakorlati ismeretek esetén az ellenőrzés formája lehet írásos, vagy a tanulói tevékenység 

megfigyelése, összetett projektfeladat esetén lehet a csoportos munkavégzés keretén belül végzett egyéni 

munka és annak produktuma, amelynek fejlesztése a tervezéstől a kivitelezésig zajlik. 

Az értékelés szempontjai, hogy a tanuló milyen szinten sajátította el a szaknyelvet, a megismerési 

algoritmusokat; ismeri-e a legfontosabb tényeket, jelenségeket, fogalmakat; felismeri-e a hasonlóságokat, 

analógiákat; tudja-e elméleti ismereteit a gyakorlatban alkalmazni; képes-e az önálló munkavégzésre; 

tükröződik-e a logikus gondolkodás a teljesítményében; tud-e önállóan ismereteket szerezni, feldolgozni, 

új ismereteket előállítani; képes-e egyszerűbb logisztikai feladatok megoldására; ki tudja-e választani a 

munkájához szükséges eszközöket; milyen mértékben alkalmazza a számítógépet mint eszközt 

mindennapi munkájában; kialakult-e benne a folyamatos önképzés igénye. 

A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények és tárgyi feltételek: 

 számítógépterem (1 tanuló/1 gép) multimédia számítógépekkel, számítógép termenként 

nyomtatóval; 

 iskolai könyvtár; 

 internetelérés, digitális fényképezőgép, digitális kamera vagy web-kamera, szkenner. 

 

A tankönyvek kiválasztásának elvei 

 megfelelő feldolgozásban tartalmazza a szükséges ismeretanyagot; 

 adjon segítséget a gyakorlati munkához; 

 ösztönözze a további önálló ismeretszerzést és számítógépes munkát; 

 támogassa a csoportmunkát; 



 

 

 

 korosztálynak megfelelő nyelvezet és stílus; 

 az ábrák és képek mennyisége, minősége és tartalma igazodjon a fejlesztési követelményekhez; 

 sokféle nehézségű feladatot tartalmazzon; 

 hardver- és szoftver független legyen, vagy többféle lehetőséget mutasson be; 

 megfelelően kezelje az informatika gyorsan változó részeit. 

 

A leginkább ideillő tankönyvek:  

17174 Dancsó T.– Korom P.: Informatika a szakközépiskolák 9. évfolyama számára 

Tantárgyi struktúra és óraszámok 

 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Informatika 2 óra - - - 

Kerettantervi megfelelés 

Jelen helyi tanterv az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 

6. sz. melléklet: Kerettanterv a szakközépiskolák 9-12. évfolyama számára 6.2.11. alapján készült. 

A kerettanterv által biztosított 10 %-os szabad mozgástér a megtanított ismeretek elmélyítésére és a 

gyakorlásra kerül felhasználásra, tehát új tartalmi elemekkel a témák nem bővülnek, csak bizonyos 

résztémákra szánt órakeret került megnövelésre. 

 

9. évfolyam 

 

Az informatikai eszközök átszövik világunkat, a számítógép mellett rengeteg intelligens eszköz jelenik 

meg. Csak azok tudják jól kihasználni az új információs társadalom lehetőségeit, akik rendszeresen 

alkalmazzák ezeket az eszközöket. A szakközépiskolai évek során a magabiztos készségeken alapuló 

alkotó felhasználásra és a rendelkezésre álló informatikai eszközök lehetőségeinek bővítésére kerül a 

hangsúly. 

Napi életünk során sokszor kell döntéseket hoznunk a rendelkezésünkre álló információk alapján. 

A tanulók felismerik, hogy az informatikai eszközök segítségével, az alkalmazói ismeretek birtokában 

segíthetnek a hétköznapi életük során szükséges döntések előkészítésében.  

A kommunikáció során kiemelt fontosságú a csoportok szervezése és működtetése, ennek 

érdekében ismerkednek meg a tanulók a körlevél készítésével, az alkotás során szükséges fogalmakkal és 

a számítógéppel végzett műveletekkel. A pénzügyi számítások a hétköznapi élet során is fontos szerepet 

látnak el. A táblázatkezelő programmal statisztikai elemzéseket végezhetünk, az adatokat megfelelő 

típusú diagramokon jeleníthetjük meg. A táblázatkezelővel egyéb tantárgyi feladatokat is meg lehet 

oldani.  

Az informatikai eszközökkel és módszerekkel történő problémamegoldás fejlesztési célja, hogy a 

tanulókat alkalmassá tegye a szakmájuknak megfelelő programok keresésére, kiválasztására valamint 

kezelésére. A tanulóknak alkalmassá kell válnia a szakirányuknak megfelelő új számítógépes programok 

fejlesztési céljainak megfogalmazására, a fejlesztői csapattal való együttműködésre. A tanulók az iskolai 

élethez köthető matematikai, természettudományi, nyelvi és egyéb problémákat dolgoznak fel, 

munkamódszerként elsősorban csoportos és projekt munkaformákat alkalmaznak. 

Az összetettebb problémák algoritmusainak gyakorlati kivitelezéséhez a tanulók az összetett 

problémáknak megfelelő összetett adatszerkezetekkel is találkoznak. Ebben a korban előtérbe kerül az 

igényes adatbevitel és -kivitel, valamint a felhasználóbarát vezérlőelemek ismerete. 



 

 

 

A tanulók az életkori sajátosságaiknak megfelelően a számítógépet komplex módon használják 

tanulmányaik során. A problémamegoldó készségek fejlesztése érdekében tetszőleges eszközökkel 

történő mérési értékek begyűjtésére, ezen értékek kiértékelésére, másrészt az egyszerű, véletlen 

eseményeket tartalmazó folyamatok modellezésére és szimulációjára kerül sor.  

Szakközépiskolában a diákok az infokommunikáció során a szükséges információkat már önállóan 

fogalmazzák meg, önállóan keresik meg és használják. Képesek az információ hitelességének 

értékelésére. Az elkészült anyagaikat önállóan publikálják, megosztják az interneten (szöveges 

állományokat, képeket, multimédiás anyagokat).  

A kommunikáció során a diákok az internetes lehetőségek széles tárházát használják, a hangsúly a 

csoportmunkát támogató alkalmazásokra kerül át. Felismerik az infokommunikációs eszközök 

mindennapi életre gyakorolt hatásait. 

Bármilyen tantárgyi műveltségi terület esetében önállóan használják az elektronikus média 

lehetőségeit. Hatékonyan alkalmazzák a média kezeléséhez szükséges eszközöket.  

Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók a korosztálynak és a szakmai 

tanulmányaiknak megfelelő információkezeléssel kapcsolatos feladatokkal találkoznak, felkészülnek a 

veszélyek elhárítására, megismerik a jogi és etikai vonatkozásokat. Kiemelt szerepet kap az 

információforrások etikus alkalmazása és azok hitelességének értékelése. Tapasztalatot szereznek az 

informatikai eszközök helyes használatának elsajátításában, bővítik a kulturális együttélésre vonatkozó 

szabályokkal kapcsolatos ismereteiket és betartják azokat. Az informatikai eszközök használata jelentősen 

hozzájárul a változásokhoz, ezért érdemes megismerni a fejlődés egyes szakaszait, feltárni az eszközök 

fejlettségének, elterjedtségének társadalmi, gazdasági, kulturális életre vonatkozó hatását és ezek 

összefüggéseit. 

A tanulók az életkori sajátosságaiknak és az igényeiknek megfelelő elektronikus szolgáltatásokat 

ismernek meg, felismerik a szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepét, céljait és törekednek a 

biztonságos, kritikus használatra. A fejlesztés során a szolgáltatások kiválasztása, majd a működés 

megfigyelése és megértése, az egyes funkciók kipróbálása, a működési algoritmusok azonosítása, az 

eljárások értő alkalmazása és a kritikus szemléletmód kialakítása kap hangsúlyos szerepet.  

A könyvtárhasználat önálló tanulásának zárószakaszában cél, hogy a tanuló minél átfogóbb és 

modernebb könyvtárképpel rendelkezzen, ismerje saját igényeit, szokásait, tudását annak érdekében, hogy 

azt tudatosan és hatékonyan alkalmazhassa, fejleszthesse tanulmányai és a munka során is. A fejlesztés 

során az információs problémamegoldás folyamatának, a probléma megoldásának önálló, személyre, 

helyzetre szabott alakítása, irányítása zajlik tanulmányi, szakmai és hétköznapi helyzetekben. Ennek 

érdekében a könyvtári rendszer általános internetes, a helyben elérhető könyvtárak és a szakkönyvtárak 

teljes körű szolgáltatásai körében való önálló tájékozódás szükséges. A hatékony könyvtárhasználat 

érdekében a korábbi évek során megismert forrástípusok és konkrét források felhasználási célhoz, leendő 

szakmájához viszonyított információs értékének megállapítására, újabb könyvtári, szakmai és közhasznú 

adatbázisok és honlapok megismerésére, használatára kerül sor. 

Az információkereső stratégia kialakításával és az etikai szempontokat is figyelembe vevő alkotó 

felhasználásával a tantárgyakhoz vagy a hétköznapi szituációkhoz kötött információt igénylő feladatokat 

a tanulók egyre önállóbban oldják meg. 

 

9. évfolyam 

 

Tematikai egység 

/fejlesztési cél 

1. Az informatikai eszközök használata Óraszám 

4 óra 

Előzetes tudás Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

További feltételek Személyi: szaktanár 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számítógépes perifériák használatbavétele. Az összetett munkához 

szükséges eszközkészlet kiválasztása. Az adatok biztonságos tárolása. Az 

informatikai környezet tudatos alakítása. Az egészséges munkakörnyezet 

megteremtése.. 



 

 

 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

A számítógépes perifériák 

megismerése, használatbavétele, 

működésük fizikai alapjai 

A számítógép fő egységeinek 

megismerése, az alaplap, a 

processzor, a memória főbb 

jellemzői. 

Bemeneti és kimeneti perifériák, 

adathordozó eszközök 

használata, működési elve. 

Tanári bemutatás, önálló 

kipróbálás, 

feladatmegoldás, 

feladattal vezetett önálló 

megismerés. 

Fizika;  

kémia: elektromágneses-

ség, optika, félvezetők, 

folyadékkristályok, 

színek, festékek, analóg 

és digitális jelek. 

 

 

 

 

 

Szemléltető-

eszközök, 

programok, 

feladatlapok. 

 

 

 

 

 

Az összetett munkához szükséges 

eszközkészlet kiválasztása 

Az összetett munkához 

szükséges eszközkészlet 

kiválasztási szempontjainak 

megismerése. 

Digitalizáló eszközök. 

Az operációs rendszer és a 

számítógépes hálózatok főbb 

feladatai és szolgáltatásai. 

Az adatok biztonságos tárolása. 

Az informatikai környezet 

tudatos alakítása 

Az adatok biztonságos 

tárolásának szoftveres és 

hardveres biztosítása.  

Fájlok illetéktelenek által történő 

hozzáférésének 

megakadályozása. 

Biológia-egészségtan: az 

emberi test külső képe, 

az egyes életszakaszokra 

jellemző testarányok és 

méretek; az emberi 

mozgásképesség 

biológiai tényezői, 

formái és határai; az 

érzékszervek védelmét 

biztosító szabályok, 

helyes szokások; a 

környezeti állapot és az 

ember egészsége közötti 

kapcsolat, az egészséges 

életkörülmények. 

Az egészséges munkakörnyezet 

megteremtése 

Egészséges, ergonómiai 

szempontoknak megfelelő 

számítógépes munkakörnyezet 

kialakítása. 

Kulcsfogalmak 

/fogalmak 

Digitális kamera, adatvédelem. 

 

Tematikai egység 

fejlesztési cél 

2. Alkalmazói ismeretek 
Óraszám 

32 óra 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. A digitális 

képek formáinak ismerete, képszerkesztő program használata. Karakter- és 

bekezdésformázások végrehajtása szövegszerkesztő programmal. 

További különleges Személyi: szaktanár 



 

 

 

feltételek Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Körlevél készítése. 

Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum célszerű 

kiválasztása. Személyes dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 

Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemutatók készítése. 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása és 

komplex használata. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási  

pontok 
Taneszközök 

Nagyobb dokumentumok 

létrehozása, átalakítása, 

formázása 

Nagyobb terjedelmű 

dokumentum szerkesztése. 

Élőfej, élőláb. 

Stílusok alkalmazása. 

Tartalomjegyzék készítése.  

Személyes dokumentumok 

létrehozása, átalakítása, 

formázása. 

Tanári bemutatás, önálló 

kipróbálás, gyakorlás,  
Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan: 

kísérlet vagy 

vizsgálat 

jegyzőkönyvének 

elkészítése. 

 

Vizuális kultúra: 

Képgyűjtemény. 

Médiahasználat. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegalkotás a 

társadalmi 

(közösségi) élet 

különböző területein 

a papíralapú és az 

elektronikus 

műfajokban (pl. levél, 

önéletrajz, kérvény, 

pályázat, motivációs 

levél, blog, web 2.0). 

Szövegszerkesztő 

program, 

dokumentum 

minták, tankönyv, 

feladatgyűjtemény 

Körlevél 

A törzsdokumentum és az 

adattábla fogalmának 

megismerése. 

Dokumentum (oklevél, 

meghívó) készítése körlevél 

funkció felhasználásával. 

Egyéb iskolai dokumentum 

készítése kiadványszerkesztő 

programmal. 

Tanári bemutatás, önálló 

kipróbálás, 

  



 

 

 

Különböző formátumú 

produktumok készítése, a 

megfelelő formátum célszerű 

kiválasztása 

Egyénileg készített, letöltött 

elemek (zene, fénykép, film, 

animáció stb.) elhelyezése 

közös multimédiás 

dokumentumban. 

Szöveg, kép elhelyezése a 

dokumentumban. 

Dokumentumok nyomtatási 

beállításai. 

Tanári bemutatás, önálló 

kipróbálás, önálló 

megismerés 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegalkotás; vázlat 

készítése, használata. 

 

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan: 

vizsgálatok 

eredményének 

prezentálása; 

projektmunka 

bemutatása. 

Internetes példák 

Hangszerkesztés 

Digitális hangformátumok 

megismerése. A formátumok 

átalakítása. 

Hangszerkesztő program 

használata 

Feladattal vezetett egyéni és 

csoportos munka, bemutatás, 

kiselőadás. 

 

Ének-zene: saját 

munkák, gyűjtések 

felhasználása az 

elektronikus 

hangalakítás során. 

 

Multimédiás dokumentumok 

készítése. Interaktív anyagok, 

bemutatók készítése 

A feladat megoldásához 

szükséges alkalmazói 

eszközök kiválasztása és 

komplex használata. 

Utómunka egy 

videoszerkesztő programmal. 

A weblapkészítés alapjai. 

Feladattal vezetett egyéni és 

csoportos munka, bemutatás, 

kiselőadás. 

 

Vizuális kultúra: 

Mozgóképi 

szövegkörnyezetben 

megfigyelt emberi 

kommunikáció 

értelmezése. 

Mozgóképi 

szövegkörnyezetben 

megfigyelt 

egyszerűbb (teret és 

időt formáló) 

képkapcsolatok, kép- 

és hangkapcsolatok.  

Események 

mozgóképi 

megjelenítése 

(például story-board, 

animáció, interjú). 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Élőfej, élőláb, oldalszám, stílus, tartalomjegyzék, körlevél, törzsdokumentum, 

multimédia, videó. 

 

  



 

 

 

Tematikai egység 

fejlesztési cél 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 

Előzetes tudás Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. Egyszerű 

táblázatkezelési műveletek végrehajtása. Táblázatba foglalt adatokból célszerű 

diagramok készítése. 

További különleges 

feltételek 

Személyi. szaktanár 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Problémamegoldás táblázatkezelővel. Adatkezelés táblázatkezelővel. Adatok 

tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Problémamegoldás 

táblázatkezelővel 

A hétköznapi életben 

előforduló problémák 

megoldása.  

Tantárgyi feladatok megoldása.  

Függvények használata. 

Tanári bemutatás 

önálló kipróbálás, 

feladatmegoldás, 

feladattal vezetett 

önálló megismerés 

Matematika: kamatos 

kamat számítása, 

befektetésekkel, hitelekkel 

kapcsolatos számítások. 

Tankönyv, 

feladatgyűjtemén

y 

Statisztikai számítások 

Statisztikai függvények 

használata táblázatkezelőkben. 

Az adatok grafikus 

szemléltetése. 

Tanári bemutatás, 

önálló kipróbálás, 

feladatmegoldás, 

feladattal vezetett 

önálló megismerés 

Matematika: számok, 

műveletek, egyéb 

matematikai szimbólumok 

(pl. képek, szakaszos ábrák, 

diagramok, táblázatok, 

műveletek, nyitott 

mondatok) alapján az 

általuk leírt valóságos 

helyzetek, történések, 

összefüggések elképzelése. 

 

Biológia-egészségtan; 

kémia; fizika: a vizsgált 

természeti és technikai 

rendszerek állapotának 

leírására szolgáló 

szempontok. 

 

Adatkezelés táblázatkezelővel 

Adatok rendezése, szűrés.  

Függvények alkalmazása 

különböző lapokon lévő 

adatokra. 

Tanári bemutatás 

önálló kipróbálás, 

feladatmegoldás, 

feladattal vezetett 

önálló megismerés 

Matematika; földrajz; 

fizika; kémia: táblázatok 

adatainak rendezése.  

 

Térinformatikai alapismeretek 

Térképek és adatbázisok 

összekötési lehetőségei. 

Útvonalkeresők, térképes 

keresők használata. 

Tanári előadás 
Fizika; földrajz; 

matematika: A térbeli 

tájékozódást szolgáló 

eszközök és módszerek. A 

GPS idő-, távolság- és 

sebességadatainak 

értelmezése. 

Internetes példák 



 

 

 

Adatok tárolásához szükséges 

egyszerű adatbázis kialakítása 

Adatbázis létrehozása. 

Adattábla, rekord, mező, 

kapcsolat, kulcs. 

Adatbázis feltöltése. 

Algoritmusok alkalmazása a 

feladatmegoldásokban. 

Tanári bemutatás 

feladatmegoldás, 

feladattal vezetett 

önálló megismerés 

 
 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Adatbázis, relációs adatbázis, adat, adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. 

Tematikai egység 

fejlesztési cél 
1. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

Óraszám 

16 óra 
1.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök 

kiválasztása 

Előzetes tudás Algoritmus leíró eszközök ismerete és használata, egyszerűbb algoritmusok 

megírása. Fejlesztői környezet használata. 

További különleges 

feltételek 

Személyi: szaktanár 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével történő 

megoldása csoportmunkában, a megoldáshoz szükséges algoritmusok készítése. 

Ismeretek/fejlesztés

i követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

A problémák 

megoldásához 

szükséges eszközök 

és módszerek 

komplex alkalmazása 

A 

problémamegoldásho

z szükséges 

informatikai 

eszközök 

kiválasztása. 

Tantárgyi és egyéb 

problémák 

informatikai 

eszközök 

segítségével történő 

megoldása, a 

megoldáshoz 

szükséges 

algoritmusok 

készítése. 

Tanári előadás, 

Feladattal vezetett 

egyéni és csoportos 

munka, bemutatás, 

kiselőadás. 

 

Matematika: Ismerethordozók 

használata. Számítógépek használata. 

Ismeretek felidézése, alkalmazása. 

Ismeretek mozgósítása, 

összeillesztése, felhasználása új 

helyzetben, a gyakorlati életben, más 

tantárgyak keretében.  

Algoritmus követése, értelmezése, 

készítése.  

Matematikai modellek ismerete, 

alkalmazásának módja, korlátai 

(pontosság, értelmezhetőség).  

 

Magyar nyelv és irodalom; idegen 

nyelvek; matematika; földrajz: 

szövegfeldolgozás. 

. 



 

 

 

Problémák 

megoldása 

munkacsoportban. A 

problémamegoldó 

tevékenység 

tervezése 

Az iskolához és a 

köznapi élethez 

kapcsolódó 

problémák 

megoldásának 

tervezése és 

megvalósítása 

csoportmunkában.  

Projektmunkák 

informatikai 

eszközökkel történő 

kivitelezése. 

Feladattal vezetett 

egyéni és csoportos 

munka, bemutatás, 

kiselőadás. 

 

Matematika: Ismerethordozók 

használata. Számítógépek használata. 

Ismeretek felidézése, alkalmazása. 

Ismeretek mozgósítása, 

összeillesztése, felhasználása új 

helyzetben, a gyakorlati életben, más 

tantárgyak keretében  

Algoritmus követése, értelmezése, 

készítése.  

Matematikai modellek (pl. 

számítógépes programok) ismerete, 

alkalmazásának módja, korlátai 

(pontosság, értelmezhetőség).  

Alkotás, kreativitás: modell (ábra, 

diagram) alkotása, értelmezése 

fogalmakhoz.  

Közelítő értékek meghatározása, 

egyenletek, egyenletrendszerek 

megoldása, diagramok készítése. 

 

Magyar nyelv és irodalom; idegen 

nyelvek; földrajz: szövegfeldolgozás. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Probléma, tervezés, megvalósítás, projektmunka. 

 

 

 

Tematikai egység 

fejlesztési cél 
1.2. Algoritmizálás és adatmodellezés 

Előzetes tudás Algoritmus kódolása valamely fejlesztői környezetben. 

További különleges 

feltételek 

Személyi: szaktanár 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi problémák algoritmizálása. Tervezési eljárások, az alulról felfelé 

építkezés és a lépésenkénti finomítás elveinek használata.  

Ismeretek/fejlesztés

i követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcsolódási  

pontok 
Taneszközök 



 

 

 

Adott feladat 

megoldásához 

tartozó algoritmusok 

megfogalmazása, 

megvalósítása 

számítógépen, a 

feladat 

megoldásához 

algoritmusok 

tervezése, 

végrehajtása, 

elemzése 

Tantárgyi problémák 

megoldási 

algoritmusainak 

tanulmányozása. 

Algoritmusok 

alkotása különböző 

tervezési eljárások 

segítségével, az 

alulról felfelé 

építkezés és a 

lépésenkénti 

finomítás elvei. 

Algoritmusok 

megvalósítása. 

Néhány 

típusalgoritmus 

vizsgálata. 

 
Magyar nyelv és irodalom; 

idegen nyelvek; matematika, 

földrajz: szövegfeldolgozás. 

 

Fizika; kémia: összefüggések, 

folyamatok programozása. 

. 

A 

problémamegoldásh

oz szükséges adatok 

és az eredmény 

kapcsolata, 

megtervezése, 

értelmezése 

A beállítások 

értelmezése. 

   

Elemi és összetett 

adatok 

megkülönböztetése, 

kezelése, használata. 

Adatmodellezés, 

egyszerű modellek 

megismerése 

Különböző 

adattípusok 

használata a 

modellalkotás során 

 Magyar nyelv és irodalom; 

idegen nyelvek; matematika; 

földrajz: szövegfeldolgozás. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Tantárgyi probléma, alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás elve, 

elemi adat, összetett adat, bemenő adat, eredmény.. 



 

 

 

 

Tematikai egység 

fejlesztési cél 
1.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése 

Előzetes tudás Fejlesztői környezet ismerete 

További különleges 

feltételek 

Személyi: szaktanár 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi szimulációs programok használata. Tantárgyi mérések eredményeinek 

kiértékelése informatikai eszközökkel. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási  

pontok 
Taneszközök 

Mérések és szimulációk, a 

paramétermódosítás 

hatásai, törvényszerűségek 

megfogalmazása, 

modellalkotás egyszerű 

tevékenységekre 

Tantárgyi szimulációs 

programok használata. 

A beállítások hatásainak 

megfigyelése, a 

tapasztalatok 

megfogalmazása. 

Tantárgyi mérések 

eredményeinek kiértékelése 

informatikai eszközökkel. 

Modellalkotás egyszerű 

tevékenységekre. 

 
Fizika; kémia: 

természettudományos 

folyamatokkal foglalkozó 

programok. 

Matematika: véletlen 

esemény, valószínűség. 

. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Mérés, értékelés, eredmény, szimuláció, beállítás, modell. 

 

Tematikai egység 

fejlesztési cél 
2. Infokommunikáció 

Óraszám 

6 óra 
2.1. Információkeresés, információközlési rendszerek 

Előzetes tudás Információ keresése, a hiteles és nem hiteles információ megkülönböztetése, az 

információ kritikus értékelése. 

További különleges 

feltételek 

Személyi: szaktanár 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, meghatározása, 

megkeresése, felhasználása. A dokumentumok önálló publikálása. 

Ismeretek/fejlesztés

i követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 



 

 

 

Önálló 

információszerzés 

Információkeresési 

stratégia. 

Tartalomalapú 

keresés. 

Logikai kapcsolatok. 

A szükséges 

információ önálló 

meghatározása, a 

találatok szűkítése, 

kigyűjtése, 

felhasználása. 

Feladattal vezetett egyéni és 

csoportos munka, bemutatás, 

kiselőadás. 

 

Kémia; biológia-

egészségtan; fizika:  

A számítógéppel segített 

tanulás módszereinek 

alkalmazása a mérés, 

információkeresés, 

bemutatók és a 

kommunikáció segítésére.  

A problémamegoldásra 

irányuló, hatékony 

információkeresés.. 

. 

Az információk 

közlési célnak 

megfelelő alakítása, 

a manipuláció 

megismerése 

A találatok elemzése, 

értékelése hitelesség 

szempontjából.  

A közlés céljának 

felismerése. 

A reklámok 

manipulatív 

tevékenységének 

felfedése. 

Feladattal vezetett egyéni és 

csoportos munka, bemutatás, 

kiselőadás. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

egy nemrég történt 

esemény információinak 

begyűjtése több 

párhuzamos forrásból, ezek 

összehasonlítása, elemzése, 

az igazságtartalom 

keresése, a manipulált 

információ felfedése. 

 

A publikálás 

módszereinek 

megismerése, 

szabályai 

Az elkészült 

dokumentumok 

publikálása 

hagyományos és 

elektronikus, 

internetes 

eszközökkel. 

Szövegek, képek, 

fotóalbumok, hang- 

és videoanyagok, 

weblapok 

publikálása az 

interneten. 

Feladattal vezetett egyéni és 

csoportos munka, bemutatás, 

kiselőadás. 

 

 Internet 

hozzáférés, 

gyakorlófela-

datok, multi-

médiás eszközök, 

komplex és pro-

jektfeladatok 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak Manipulálás, kétirányú információáramlás, adatfeltöltés. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tematikai egység 

fejlesztési cél 
2.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák 

Előzetes tudás 
Az infokommunikációs eszközök ismerete. A modern infokommunikációs 

eszközök hatékony használata. A kommunikáció elméletének ismerete. 

További különleges 

feltételek 

Személyi: szaktanár 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Online kommunikáció folytatása, csoportmunka végzése egy vagy több 

résztvevővel. A legújabb két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségek, 

valamint az elektronikus médiumok megfelelő kezelése. 

Ismeretek/fejlesztés

i követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási  

pontok 
Taneszközök 

Kommunikációra 

képes eszközök 

összekapcsolási 

lehetőségeinek 

megismerése 

Többrésztvevős 

beszélgetős, 

kommunikációs 

program használata.  

Csoportmunka az 

interneten. 

Csoportmunka tanári 

irányítással, feladattal vezetett 

egyéni munka, 

projektfeladatok megoldása. 

Idegen nyelvek: 

Kapcsolattartás, 

kommunikáció külföldi 

partnerekkel. 

. Internet hozzáférés, 

gyakorlófeladatok, 

multimédiás 

eszközök, komplex 

és projektfeladatok 

Az 

infokommunikációs 

eszközök mindennapi 

életre gyakorolt 

hatásának vizsgálata 

A hagyományos 

infokommunikációs 

technológiák 

összehasonlítása az 

elektronikus és 

internetes 

lehetőségekkel.  

A túlzott 

internethasználatból 

kialakuló káros 

életformák 

azonosítása, a 

függőség elhárítása. 

Csoportmunka tanári 

irányítással, feladattal vezetett 

egyéni munka, 

projektfeladatok megoldása. 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kommunikációs program. 

 
 

 

 

 



 

 

 

Tematikai egység 

fejlesztési cél 
2.3. Médiainformatika 

Előzetes tudás Tapasztalat a legújabb infokommunikációs technológiák használatában, 

alkalmazásában. 

További különleges 

feltételek 

Személyi: szaktanár 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az új elektronikus és internetes médiumok készségszintű használata.  

Ismeretek/fejlesztés

i követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási  

pontok 
Taneszközök 

A hagyományos 

médiumoktól 

különböző, 

informatikai 

eszközöket alkalmazó 

lehetőségek, azok 

felhasználása a 

megismerési 

folyamatban 

Információszerzés 

internetes 

portálokról, 

médiatárakból, 

elektronikus 

könyvtárakból.. 

Megbeszélés, csoportmunka, 

feladattal vezetett egyéni 

munka, projektfeladatok 

megoldása. 

Földrajz: 

Helymeghatározás, ideális 

útvonalválasztás. 

. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak Hírportál, médiatár, e-book, hangoskönyv. 

 

Tematikai egység 

fejlesztési cél 
3. Az információs társadalom 

Óraszám 

8 óra 
3.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai 

Előzetes tudás 
Informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok. 

A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges 

meghibásodások. A problémák megoldása érdekében alkalmazott eljárások.  

Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési módok 

megfigyelése, véleményezése. 

További különleges 

feltételek 

Személyi: szaktanár 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak 

felismerése.. 

Ismeretek/fejlesztés

i követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 



 

 

 

Az adatvédelmi 

alapfogalmakkal és 

az 

információhitelesség 

megőrzési 

technikáival való 

megismerkedés 

Adatvédelmi 

fogalmak ismerete. 

Az 

információforrások 

hitelességének 

értékelése. 

Informatikai 

eszközök etikus 

használata.. 

Megbeszélés 
Technika, életvitel és 

gyakorlat: részvétel a 

társadalmi 

felelősségvállalásban. 

. 

Szerzői jogi 

alapfogalmak. Az 

infokommunikációs 

publikálási 

szabályok 

megismerése 

Szerzői joggal 

kapcsolatos 

alapfogalmak 

megismerése. 

Az 

infokommunikációs 

publikálási 

szabályok 

megismerése. 

Megbeszélés, kiselőadás, 

csoportmunka 
Technika, életvitel és 

gyakorlat: tervezés: a célnak 

megfelelő 

információforrások, 

eszközök, módszerek 

kiválasztása.  

 

Magyar nyelv és irodalom: a 

források megjelölése, az 

idézés formai és etikai 

szabályai, netikett. A 

forráskritika technikái. 

 



 

 

 

Az információ és az 

informatika 

gazdaságra, 

környezetre, 

kultúrára, 

személyiségre, 

egészségre gyakorolt 

hatásának 

megismerése 

A globális 

információs 

társadalom jellemzői. 

Az informatikai 

kultúra jellemzői. 

Az informatikai 

fejlesztések 

gazdasági, 

környezeti, kulturális 

hatásainak 

felismerése. 

Az informatikai 

eszközök 

használatának 

következményei a 

személyiségre és az 

egészségre 

vonatkozóan. 

Megbeszélés, kiselőadás, 

csoportmunka 
Technika, életvitel és 

gyakorlat: a fenntarthatóság 

értékének és érdekének 

elfogadása, tudatos és 

cselekvő részvétel az emberi 

környezet állapotának 

megőrzésében, javításában. 

Fizika; biológia-

egészségtan; kémia: A 

számítógéppel segített 

tanulás módszereinek 

alkalmazása.  

Információs és 

kommunikációs rendszerek. 

Magyar nyelv és irodalom: 

az információs 

kommunikációs társadalom 

műfajainak megfelelő 

olvasási szokások, az 

ezekhez kapcsolódó tipikus 

hibák és veszélyek. 

 

Matematika: matematikai 

modellek (pl. nyitott 

mondatok, gráfok, sorozatok, 

függvények, 

függvényábrázolás, 

számítógépes programok, 

statisztikai elemzések), 

korlátaik (pontosság, 

értelmezhetőség). 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Információs társadalom, informatikai biztonság, informatikai kultúra, 

információkezelés, adatvédelem, netikett, szerzői jog, szerzői alkotás, plágium, 

közkincs, szabad felhasználás. 

 

 

 

Tematikai egység 

fejlesztési cél 
3.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata 

Előzetes tudás 
Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes tapasztalatok, vélemények 

gyűjtése, tapasztalatok cseréje. 

További különleges 

feltételek 

Személyi: szaktanár 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások szerepének felismerése, a szolgáltatások kritikus 

használata. 

A fogyasztói viselkedést meghatározó módszerek felismerése a médiában. 

Ismeretek/fejlesztés

i követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási  

pontok 
Taneszközök 



 

 

 

Az e-szolgáltatások 

előnyeinek és 

veszélyeinek, 

biztonsági 

vonatkozásainak 

feltérképezése 

Az elektronikus 

szolgáltatások 

hétköznapi életben 

betöltött szerepének 

felismerése. 

Elektronikus 

szolgáltatások 

megismerése, 

kritikus használata, 

értékelése. 

Az elektronikus 

szolgáltatások 

előnyeinek és 

veszélyeinek 

felismerése. 

Csoportmunka tanári 

irányítással, feladattal vezetett 

egyéni munka, 

projektfeladatok megoldása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: A mindennapi 

tevékenységekben és a 

fogyasztói szokásokban 

megnyilvánuló egészség- és 

környezettudatosság. 

Összetett technológiai, 

társadalmi és ökológiai 

rendszerek.. 

. 

A fogyasztói 

viselkedést 

befolyásoló 

technikák felismerése 

a médiában 

Fogyasztói 

szükségletek 

azonosítása. 

A fogyasztói 

viselkedést 

befolyásoló 

módszerek 

megfigyelése és 

azonosítása. Tudatos 

vásárlókép 

kialakítása. 

Csoportmunka tanári 

irányítással, feladattal vezetett 

egyéni munka, 

projektfeladatok megoldása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a környezetre és 

az emberi egészségre 

gyakorolt hatások. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

a manipulációs szándék/ok, 

a hibás következtetések és a 

megalapozatlan ítéletek 

felismerése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, 

leiratkozás, azonosító, jelszó, kritikus használat. 

 

 

 

Tematikai egység 

fejlesztési cél 
4. Könyvtári informatika 

Óraszám 

8 óra 

Előzetes tudás 
Katalógus önálló használata. A települési könyvtár önálló használata. Önálló 

kézikönyvhasználat. A felhasznált irodalomjegyzék összeállítása segítséggel.. 

További különleges 

feltételek 

Személyi: szaktanár 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet csatlakozás, kivetítő. 



 

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtári rendszer szolgáltatásai és a különböző információforrások önálló 

felhasználása tanulmányi és egyéb feladatokhoz. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Könyvtártípusok, információs 

intézmények 

A könyvtári rendszer 

szerepének, lehetőségeinek 

megismerése. 

A települési közkönyvtár 

önálló használata. 

Könyvtárlátogatás. 

Tanári bemutatás, önálló 

kipróbálás, 

feladatmegoldás, feladattal 

vezetett önálló megismerés. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

könyvtárhasználat. 

 

Könyvtári szolgáltatások 

A könyvtári információs 

rendszer szolgáltatásainak 

rendszerezése, felhasználása a 

tanulásban.  

A könyvtárközi kölcsönzés 

funkciójának megértése. 

Könyvtári és közhasznú 

adatbázisok használati 

útmutató segítségével való 

önálló használata. 

Rendszeres, a céloknak 

megfelelő könyvtár- és 

internethasználat. 

Tanári bemutatás, önálló 

kipróbálás, 

feladatmegoldás, feladattal 

vezetett önálló megismerés. 

Magyar nyelv és 

irodalom: Irodalmi 

kultúra, irodalmi művek 

értelmezése. Az olvasás 

mint érzelmi, gondolati, 

erkölcsi, esztétikai 

élmények, a 

tapasztalatszerzés forrása. 

 

 



 

 

 

Információkeresés 

A médiumok, közléstípusok 

tartalmi megbízhatósága. 

Információkeresési stratégiák 

ismerete. 

Önálló információszerzés 

katalógusokból, 

adatbázisokból, általános és 

ismeretterjesztő művekből. 

Releváns információk 

kiválasztása hagyományos és 

elektronikus 

információhordozókból. 

Az iskolai tananyag 

elmélyítése és kibővítése 

önálló könyvtári 

kutatómunkával. 

Tanári bemutatás, önálló 

kipróbálás, 

feladatmegoldás, feladattal 

vezetett önálló megismerés. 

Magyar nyelv és 

irodalom: Könyvtári 

információkeresés. 

Az internetes adatgyűjtés, 

linkek használata. 

Adatkeresés, 

anyaggyűjtés nyomtatott 

és elektronikus források 

segítségével; egynyelvű 

szótárak, értelmező 

szótárak. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

ismeretszerzés 

szaktudományi 

munkákból. 

 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: Az 

ismeretszerzés 

folyamatának és 

eredményének kritikus 

értékelése. 

A problémamegoldásra 

irányuló, hatékony 

információkeresés. 

 

Ének-zene: zenei 

dokumentumok. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a személyes 

pályatervnek, 

elképzeléseknek, 

szükségleteknek 

megfelelő 

információszerzés. 

 



 

 

 

Dokumentumtípusok, 

kézikönyvek 

A hiteles forrás jellemzőinek 

ismerete. 

Forrástípusok rendszerezése 

információs értékük szerint. 

A talált információk kritikus 

értékelése. 

Időszaki kiadványok önálló 

használata. 

Elektronikus könyvek, 

digitalizált dokumentumok. 

Az egyes tudományterületek 

alapvető 

segédkönyvtípusainak 

ismerete, önálló használata. 

Tanári bemutatás, önálló 

kipróbálás, 

feladatmegoldás, feladattal 

vezetett önálló megismerés. 

Matematika: 

Ismerethordozók 

használata. Könyvek (pl. 

matematikai 

zsebkönyvek, 

szakkönyvek, 

ismeretterjesztő könyvek, 

lexikonok, 

feladatgyűjtemények, 

táblázatok, 

képletgyűjtemények). 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Segédkönyvek, 

szótárak, lexikonok 

használata, ismeretlen 

kifejezések jelentésének 

önálló megkeresése 

egynyelvű szótárakban. 

Önálló 

kézikönyvhasználattal 

törekvés a normakövető 

helyesírásra. 

Az elektronikus 

tömegkommunikáció és 

az irodalom 

kölcsönhatásának új 

jelenségei. 

 

Földrajz: 

Információgyűjtés 

internetalapú 

szolgáltatásokkal: 

időjárási helyzetkép, 

útvonaltervező, 

valutaváltó. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

Történelmi, 

társadalomtudományi, 

filozófiai és etikai 

kézikönyvek, atlaszok. 

 

Vizuális kultúra: a 

tömegkommunikáció 

formái.  

A tömegkommunikációt 

és a mediatizált 

nyilvánosságot jellemző 

tények, modellek. 

Az audiovizuális 

szövegek, műsorok 

előállítását, nyelvi 

jellemzőit, közvetítését és 

értelmezését leíró 

fontosabb fogalmak és 

alapvető összefüggések. 

 



 

 

 

Forráskiválasztás 

Komplex feladathoz való 

önálló forráskiválasztás a 

feladat céljának és a forrás 

információs értékének 

figyelembevételével. 

Tanári bemutatás, önálló 

kipróbálás, 

feladatmegoldás, feladattal 

vezetett önálló megismerés. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

Kérdések 

megfogalmazása a szerző 

esetleges elfogultságaira, 

tájékozottságára, rejtett 

szándékaira stb. 

vonatkozóan. 

Az adott téma 

tanulmányozásához 

leginkább megfelelő 

térkép kiválasztása 

különféle atlaszokból. 

Különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek stb. 

vizsgálata a történelmi 

hitelesség szempontjából. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális és nem 

verbális (hangzó, képi és 

digitális) információk 

gyűjtése, szelekciója, 

rendszerezése, kritikája és 

felhasználása. 

 

Bibliográfiai hivatkozás, 

forrásfelhasználás 

Bibliográfiai hivatkozás 

önálló készítése 

folyóiratcikkekről. 

Az interneten megjelent 

források hivatkozási 

technikájának megismerése, 

segítséggel való alkalmazása. 

Hivatkozásjegyzék, 

irodalomjegyzék készítése. 

Tanári bemutatás, önálló 

kipróbálás, 

feladatmegoldás, feladattal 

vezetett önálló megismerés. 

Magyar nyelv és 

irodalom: a források 

megjelölése, az idézés 

formai és etikai szabályai, 

netikett. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Könyvtári rendszer, múzeum, levéltár, információkeresési stratégia, rejtett 

bibliográfia, relevancia, kritikus forráshasználat, hivatkozás, plágium, hitelesség, 

önművelés, egész életen át tartó tanulás. 

 

 

A fejlesztés várt eredményei 

az évfolyamos ciklus végén 

A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére 

tudjon digitális kamerával felvételt készíteni, legyen képes adatokat 

áttölteni kameráról a számítógép adathordozójára; 

ismerje az adatvédelem hardveres és szoftveres módjait; 

ismerje az ergonómia alapjait. 

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

legyen képes táblázatkezelővel tantárgyi feladatokat megoldani, 

egyszerű számításokat elvégezni; 

tudjon körlevelet készíteni; 



 

 

 

tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot; 

tudjon adattáblák között kapcsolatokat felépíteni, adatbázisokból 

lekérdezéssel információt nyerni. A nyert adatokat tudja esztétikus, 

használható formába rendezni. 

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

témakör végére 

tudjon algoritmusokat készíteni,  

legyen képes a probléma megoldásához szükséges eszközöket 

kiválasztani; 

legyen képes tantárgyi problémák megoldásának tervezésére és 

megvalósítására; 

ismerjen és használjon tantárgyi szimulációs programokat; 

legyen képes tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelésére; 

legyen képes egy csoportban tevékenykedni. 

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes információkat szerezni, azokat hagyományos, 

elektronikus vagy internetes eszközökkel publikálni; 

legyen képes társaival kommunikálni az interneten, közös feladatokon 

dolgozni;  

tudja használni az újabb informatikai eszközöket, információszerzési 

technológiákat. 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

legyen képes értékelni az információforrásokat; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó 

szabályokat; 

ismerje a szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmakat; 

ismerje az infokommunikációs publikálási szabályokat; 

ismerje fel az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális 

hatásait; 

ismerje fel az informatikai eszközök használatának személyiséget és az 

egészséget befolyásoló hatásait; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások szerepét, 

legyen képes néhány elektronikus szolgáltatás kritikus használatára; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások jellemzőit, előnyeit, 

hátrányait; 

ismerje fel a fogyasztói viselkedést befolyásoló módszereket a 

médiában; 

ismerje fel a tudatos vásárló jellemzőit. 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

legyen képes bármely, a tanulmányaihoz kapcsolódó feladata során az 

információs problémamegoldás folyamatát önállóan, alkotóan 

végrehajtani; 

legyen tisztában saját információkeresési stratégiáival, tudja azokat 

tudatosan alkalmazni, legyen képes azt értékelni, tudatosan fejleszteni. 

 

 
 

 



 

 

 

Információtechnológiai alapok 

 helyi tanterv a szakközépiskola számára 

 

A tantárgy tanításának célja 

Az Információtechnológiai ismeretek tantárgy tanításának célja, hogy alapozó információtechnológiai 

ismereteket biztosítson az informatikai szakképesítések megszerzéséhez, valamint lehetőséget biztosítson 

belépő szintű IT munkakörök betöltéséhez szükséges ismeretek elsajátítására, ipari minősítő vizsga 

letételére. 

 

9. évfolyam 

 

Óraszám: 36 óra /év 

   1 óra /hét 

Ajánlás az éves óraszám felosztására 

 

Témakörök Óraszám 

Bevezetés a számítógépes architektúrákba 18 óra 

Szoftverismeretek 12 óra 

Információ-technológiai biztonság alapjai 6 óra 

 

Az egyes témakörök óraszáma magában foglalja az új tananyagot feldolgozó, a gyakorlásra, tanulói 

kísérletezésre és a számonkérésre szolgáló óraszámot is. Az órafelosztás részletezése a tanmenet feladata.  

Témakörök  

 

Bevezetés a számítógépes architektúrákba          18 óra 

 Kettes- és tizenhatos számrendszer. 

 Neumann-elvű számítógép felépítése. 

 Hardver és firmware fogalma. 

 Számítógép házak és tápegységek. 

 Processzortípusok, foglalatok. 

 Hőelvezetési technológiák. 

 Memóriák típusai, memória modulok, memóriahibák kezelése. 

      Illesztőkártyák és csatlakozási felületeik. 

 BIOS feladatai, beállításai. 

 Input perifériák, KVM kapcsolók. 

 Háttértárak és típusaik. 

 Merevlemezek adattárolási struktúrája. 

 Redundáns adattárolás fogalma, RAID. 

 Megjelenítők típusai, paraméterei, alapvető működési elveik. 

 Nyomtatók típusai, működési elveik. 

 Nyomtatók csatlakozási felületei, jellemző paramétereik. 

 Lapleíró nyelvek, PCL és PostScript összehasonlítása. 

 Szkennerek típusai, működési elveik. 

 Multifunkciós nyomtatók. 

 Portok és csatlakozók típusai, belső- és külső kábeltípusok. 

 Hálózati eszközök, hálózati kártya feladata és beállításai. 

 Hálózati topológiák. 

 Speciális számítógépes rendszerek (CAD/CAM, virtualizáció, játék, HTPC). 

 Laptop és asztali számítógép alkatrészek összehasonlítása. 



 

 

 

 Laptopokra jellemző adapterek, bővítőkártyák. 

 Dokkoló állomás és portismétlő. 

 Energiagazdálkodási beállítások, APM és ACPI szabványok. 

 Táblagépek és okos telefonok hardvereszközei. 

 

Szoftverismeretek             12 óra 

 Szoftver fogalma, szoftverek csoportosítása. 

 Zárt- é nyílt forráskódú rendszerek, GPL. 

 Operációs rendszer fogalma, feladatai. 

 Operációs rendszerek típusai és jellemzőik. 

 GUI és CLI felhasználói felületek. 

 Megfelelő operációs rendszer kiválasztásának szempontjai. 

 Partíció fogalma, típusai. 

 Formázás, fontosabb fájlrendszerek. 

 Rendszerbetöltés folyamata. 

 Windows indítási módok. 

 Regisztráció adatbázis. 

 Multi-boot rendszerek. 

 Könyvtárstruktúra, felhasználói és rendszerkönyvtárak. 

 Fájlkiterjesztések és attribútumok. 

 Vezérlőpult beállításai. 

 Archiválási módok. 

 Kliensoldali virtualizáció, hypervisor. 

 Táblagépek és okos telefonok operációs rendszerei. 

 Adatszinkronizáció. 

  Hibakeresési folyamat lépései. 

 

Információtechnológiai biztonság alapjai   6 óra 

 Rosszindulatú szoftverek (vírus, trójai, féreg, adware, spyware). 

 Védekezési módok a rosszindulatú szoftverek ellen. 

 Támadástípusok (felderítés, DoS, DDoS, hozzáférési támadás). 

 Megtévesztési technikák (social engineering, phishing). 

 Kéretlen és reklámlevelek, SPAM szűrés lehetőségei. 

 Biztonságos böngészés, böngésző biztonsági beállításai. 

 Biztonságos adatmegsemmisítés módszerei. 

 Biztonsági szabályzat. 

 Felhasználói nevek és jelszavak (BIOS, számítógép, hálózati hozzáférés). 

 Fájlmegosztás, fájlok és mappák fájlrendszer szintű védelme. 

 Tűzfalak feladata, típusai. 

 Mobil eszközök védelme, biometrikus azonosítási módszerek. 

 IT eszközök fizikai védelme. 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

módszer neve 

Tanulói tevékenység szervezeti kerete Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   X projektor 

1.2 kiselőadás X    

1.3 szemléltetés   X  

1.4. házi feladat X    

 

 

 



 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 
egyéni csoport osztály 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
X    

1.2 

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 

feldolgozása 

 X   

1.3 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
X    

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1 Tesztfeladat megoldása   X  

2.2 Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 

X    

 

3.1. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

  
 

 

Információtechnológiai gyakorlat  

helyi tanterv a szakközépiskola számára 

 

A tantárgy tanításának célja 

Az Információtechnológiai gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy alapozó információtechnológiai 

gyakorlati készségeket biztosítson az informatikai szakképesítések megszerzéséhez, valamint lehetőséget 

biztosítson belépő szintű IT munkakörök betöltéséhez szükséges készségek elsajátítására, ipari minősítő 

vizsga letételére. 

 

9. évfolyam 

 

Óraszám: 72 óra /év 

 2 óra /hét 

 

Ajánlás az éves óraszám felosztására 

 

Témakörök Óraszám 

Számítógép összeszerelése 24 óra 

Telepítés és konfigurálás 36 óra 

Megelőző karbantartás 12 óra 

 

Az egyes témakörök óraszáma magában foglalja az új tananyagot feldolgozó, a gyakorlásra, tanulói 

kísérletezésre és a számonkérésre szolgáló óraszámot is. Az órafelosztás részletezése a tanmenet feladata.  

Témakörök  

Számítógép összeszerelése            24 óra 



 

 

 

 Számítógép szétszerelése. 

 Pontos konfiguráció meghatározása, megfelelő alkatrészek kiválasztása. 

 Számítógép szakszerű összeszerelésének folyamata. 

 Tápegység telepítése. 

 Alaplapi alkatrészek telepítése, alaplap házba helyezése. 

 Belső alkatrészek telepítése, kábelek csatlakoztatása. 

 Perifériák csatlakoztatása. 

 BIOS funkciója és beállításai. 

 Memóriabővítés asztali számítógépben és laptopban. 

 Számítógép alkatrészek cseréje. 

 Számítógép hálózatra csatlakoztatása, IP cím beállítása. 

 SOHO útválasztó hálózatra csatlakoztatása. 

 Laptopok felhasználó, illetve szerviz által cserélhető alkatrészei. 

 Hibakeresési folyamat lépései, kézenfekvő problémák kiszűrése. 

 Áramellátás zavarai, túlfeszültség levezető bekötése. 

 UPS típusok, UPS üzembe helyezése. 

 

Telepítés és konfigurálás            36 óra 

 Operációs rendszerek hardverkövetelményeinek meghatározása. 

 Operációs rendszer hardver kompatibilitásának ellenőrzése. 

 Particionálás. 

 Kötetek formázása.  

 Operációs rendszerek telepítése. 

 Meghajtó programok telepítése. 

 Frissítések és hibajavító csomagok telepítése. 

 Operációs rendszer upgrade-je, felhasználói adatok költöztetése. 

 Regisztrációs adatbázis biztonsági mentése, helyreállítása. 

 Lemezkezelés. 

 Alkalmazások és folyamatok kezelése, feladatkezelő használata. 

 Alkalmazások telepítése, eltávolítása. 

 Felhasználói fiókok kezelése. 

 Virtuális memória beállítása. 

 Illesztőprogramok frissítése, eszközkezelő használta. 

 Területi és nyelvi beállítások. 

 Eseménynapló ellenőrzése. 

 Rendszer erőforrásainak monitorozása, szolgáltatások beállításai. 

 Kezelőpult (MMC) használata. 

 Biztonsági másolatok készítése, archiválási típusok. 

 Személyes tűzfal beállítása. 

 Antivírus alkalmazás telepítése, frissítése, vírusellenőrzés. 

 Lemezklónozás. 

 Virtuális gép telepítése. 

Megelőző karbantartás             12 óra 
 Megelőző karbantartás jelentősége, karbantartási terv. 

 Hardver- és szoftverkarbantartás feladatai. 

 Ház és a belső alkatrészek szakszerű tisztítása. 

 Monitorok szakszerű tisztítása. 

 Festékszint ellenőrzése, toner és festékpatron cseréje. 

 Nyomtatók és szkennerek szakszerű tisztítása. 

 Alkatrészek csatlakozásának ellenőrzése. 

 Számítógépek működésének környezeti feltételei. 

 Operációs rendszer frissítése, javítócsomagok telepítése. 

 Merevlemez karbantartása, lemezellenőrzés, töredezettség-mentesítés. 



 

 

 

 Helyreállítási pontok készítése, rendszer visszaállítása korábbi időpontra. 

 Távoli asztalkapcsolat és távsegítség konfigurálása. 

 Ütemezett karbantartási feladatok. 

 Laptopok szakszerű tisztítása. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

módszer 

neve 

Tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. 

pont 

lebontása, 

pontosítása) 

egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat  X   

1.2. megbeszélés  X   

1.3. vita  X   

1.4. szemléltetés  X   

1.5. 
szimuláció X   

szimulációs 

program 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
én

i 

C
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o
rt

- 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
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- 

k
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1 

Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása X   

felhasználói 

kézikönyvek, 

dokumentációk 

1.2 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése X    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1 Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
X    

2.2 Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
X 

  
 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 
 

 

 

 

 

 

KATASZTRÓFAVÉDELMI ISMERETEK helyi tanterv  

 



 

 

 

A tantárgy tanításának célja, a tanulóknak olyan elméleti és gyakorlati ismeretek átadása, melyek 

segítségével a különböző katasztrófa és veszélyhelyzetek elleni védekezésben esélyük van az életben 

maradásra, segíthetnek önmagukon és társaikon, valamint csökkenthetik az anyagi javakban, a 

környezetükben bekövetkező károkat. Alapvető cél az embertársaik iránt érzett felelősség jelentőségének 

megértetése, a menekülés, túlélés alapvető ismérveinek elsajátíttatása, az életet és a környezetet megóvó 

magatartás igényének kialakítása, figyelemfelkeltés a veszélyekre, az óvatosságra intés, olyan pozitív 

beállítódások megalapozása, amelyek az élet- és környezetkímélő, a tűzesetek megelőzését szolgáló 

magatartás kialakításához, s ezzel a személyes biztonság eléréséhez vezetnek.  

9-12. évfolyam 

Óraszám: 32 óra /félév 

   2 óra /hét 

 

Ajánlás a féléves óraszám felosztására 

 

Témakörök Óraszám 

Veszélyhelyzeti ismeretek 4 óra 

Veszélyhelyzetek 4 óra 

A megelőzés, veszélyhelyzet-kezelés, a helyreállítás rendszere 4 óra 

Az állampolgár (tanuló) szerepe a megelőzés, veszélyhelyzet-kezelés, a 

helyreállítás időszakában 
4 óra 

Lakosság védelme 2 óra 

Tűz, cselekvési mechanizmusok tűz esetén, speciális tűzesetek,  4 óra 

Ön- és mások mentése  2 óra 

Elemi elsősegélynyújtási ismeretek 4 óra 

A veszélyhelyzetek pszichológiai aspektusai  4 óra 

Az egyes témakörök óraszáma magában foglalja az új tananyagot feldolgozó, a gyakorlásra, és a 

számonkérésre szolgáló óraszámot is.  

Az órafelosztás részletezése a tanmenet feladata.  

Témakörök  

 Veszélyhelyzeti ismeretek      4 óra 

A veszélyhelyzeti ismeretek jelentősége 

A tanulók lehetséges szerepe a katasztrófavédelemi tevékenységben 

Katasztrófavédelmi pontok 

A tanulók lehetséges szerepe a megelőzésben 

A tanulók lehetséges szerepe a veszélyhelyzet-kezelésben 

A tanulók lehetséges szerepe a helyreállításban 

A lakosságfelkészítés jelentősége, rendszere Magyarországon, az adott szakon tanulók lehetséges szerepe 

a lakosságfelkészítésben 

 

  

 

Veszélyhelyzetek      4 óra 

A katasztrófaküszöböt el nem érő veszélyhelyzetek 

Veszélyek otthon 

Veszélyek az iskolában 



 

 

 

Veszélyhelyzetek szabadidős tevékenység közben 

A katasztrófaküszöböt elérő veszélyhelyzetek 

Természeti katasztrófák 

Civilizációs katasztrófák 

Minősített időszakok 

Az oktatási intézmény konkrét veszélyeztetettsége 

Az intézmény földrajzi elhelyezkedéséből adódó veszélyek 

Az intézmény profiljából adódó veszélyek 

A veszélyforrások együttes hatásából adódó veszélyeztetettség 

A település veszélyeztetettsége 

A település fekvéséből adódó veszélyeztetettség 

A településen folytatott ipari tevékenységből adódó veszélyeztetettség 

A település infrastrukturális, ipari, közigazgatási, közlekedési központ szerepéből adódó 

veszélyeztetettsége 

Az ország, a világ veszélyeztetettsége 

Magyarország katasztrófa-veszélyeztetettsége: földrengés, vegyi veszélyek, szélsőséges időjárás okozta 

helyzetek, árvíz, belvíz, vízszennyezés, nukleáris veszélyek 

A világ katasztrófa-veszélyeztetettsége: terrorizmus, migráció, tömegpusztító fegyverek terjedése, 

információs hadviselés 

 

 A megelőzés, veszélyhelyzet-kezelés, a helyreállítás rendszere      4 óra 

A katasztrófavédelem rendszere, jogszabályi háttere 

Tűzvédelmi törvény, polgári védelmi törvény, az ebben megjelölt állampolgári kötelezettségek 

Katasztrófavédelmi törvény, az ebben megjelölt állampolgári kötelezettségek 

A katasztrófavédelmi tevékenység 

A katasztrófavédelem szervezeti felépítése 

A katasztrófavédelemi tevékenység időszakai 

A katasztrófavédelemi tevékenység résztvevői, anyagi feltételei 

 

Az állampolgár (tanuló) szerepe a megelőzés, veszélyhelyzet-kezelés, a helyreállítás 

időszakában                4 óra 

Teendők a megelőzés időszakában 

A kötelességek megismerése, felkészülés 

A hatósági előírások betartása 

Teendők a veszélyhelyzet-kezelés időszakában 

Tájékozódás, segítségnyújtás, polgári védelmi kötelezettség 

Az 196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet, A mentésben való részvétel szabályairól 

Teendők a helyreállítás időszakában 

A károsult teendői 

A segítő szervek teendői 

Riasztás, tájékoztatás 

A riasztás rendje 

A riasztás típusai 

A riasztás eszközei 

Teendők riasztás esetén 

Tájékoztatás veszélyhelyzet esetén 

A tájékoztatás tartalma 

A média szerepe 

 

 Lakosság védelme      2 óra 

Az egyéni védelem módjai 

Védőeszközök 

Speciális önvédelmi módok 



 

 

 

Csoportos védelem 

Helyi védelem 

Elzárkózás 

Óvóhelyi védelem 

Távolsági védelem 

A kitelepítés, kimenekítés ABC-je 

A befogadás, visszatelepítés ABC-je 

 

Tűz, cselekvési mechanizmusok tűz esetén, speciális tűzesetek,      4 óra 

A tűz jellemzői 

Égéselmélet, a tűz hatásai 

Tűzriadó, tűzjelzés 

Az oltás alapjai 

A tűzoltóság 

A tűzoltóság Magyarországon 

A tűzoltóság tevékenysége 

Cselekvési mechanizmusok tűz esetén 

Megelőzés 

Elkerülés 

Hatósági rendszabályok 

A terjedés megakadályozása 

Oltás 

Oltásmódok 

Oltási eszközök 

Túlélési módok 

Menekülés, mentés 

Bennrekedés esetén 

Intézményi tűzvédelem 

Tűzriadó-terv fejezetei 

Tűzriadó-terv összeállítása, gyakorlása 

Speciális tűzesetek 

Tűzveszély a háztartásban 

Fűtés 

Főzés 

Dohányzás 

Szabadtéri tűz 

Tűzesetek intézményekben 

Munkahelyen, iskolában 

Hivatali épületekben 

Szórakozás, művelődés, sport közben 

Tűzesetek a szabadban 

Avar-és erdőtüzek 

A szabadtéri rendezvények, programok tűzveszélye 

 

 

 

 Ön- és mások mentése      2 óra 

Ön és mások mentése balesetek esetén 

Háztartási veszélyhelyzetek 

Munkahelyi, iskolai veszélyhelyzetek 

Közlekedési veszélyhelyzetek 

Veszélyhelyzetek egyéb helyszíneken 

Ön- és mások mentése katasztrófa-helyzetekben 



 

 

 

Árvíz, belvíz 

Szélsőséges időjárás 

Omlás 

 

 Elemi elsősegélynyújtási ismeretek      4 óra 

Az elsősegélynyújtás célja feladatai 

Az elsősegélynyújtás elemi szabályai 

Főbb elsősegélynyújtási szabályok 

További elsősegélynyújtási szabályok 

Segítségkérés 

Elsősegélynyújtási feladatok 

Sérültek osztályzása 

Sérültellátás 

Állapotstabilizálás, szállítás 

 

 A veszélyhelyzetek pszichológiai aspektusai      4 óra 

A veszélyek hatása az egyénre 

Pszichikai tünetek 

Fizikai tünetek 

A tömegpánik 

A tömegpánik fogalma, jellemzői 

A tömegpánik előjelei 

Tájékoztatás szerepe a tömegpánik megelőzésében 

A pánik megelőzése, helyzetelemzés 

Teendők 

Tevékenykedtetés 

A hangadók leszerelése  

A labilis egyénekkel kapcsolatos teendők 
 
 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések 

(interaktív tábla) 

E
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i 
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p
o
rt

- 
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n
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s 
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- 
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
X    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  X  

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
X    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű   X  



 

 

 

kérdésekre 

2.4. Tesztfeladat megoldása   X  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (interaktív 

tábla) 
egyéni 

csopor

t 
osztály 

1.1. magyarázat   X  

1.4. megbeszélés   X  

1.6. szemléltetés   X  

1.11. házi feladat X    

 

 

A tantárgy értékelésének módja 

 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.” 

 

 

 

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  

3. melléklet 3.2.01 

Magyar nyelv és irodalom a gimnáziumok 9–12., illetve nyelvi előkészítő tagozat 10-13. évfolyama 

számára 

 

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  

6. melléklet 6.2.01 

Magyar nyelv és irodalom a szakközépiskolák 9–12. évfolyama számára 

A magyar nyelv és irodalom tanításának célja és feladatai 

Az egyéni, a közösségi, a társadalmi kommunikáció alapja a magyar nyelv sokoldalú 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 nemzeti és kulturális önazonosság, tudatosság és kifejezőkészség, az erkölcsi, az 

esztétikai, a történeti és a kritikai gondolkodás kialakításában is. Az anyanyelvnek mint rendszernek a 

biztos tudása, az anyanyelvi készségek birtoklása segíti az aktív részvételt a társadalom közösségeiben, 

valamint meghatározó szerepe van a társadalom értékeinek létrehozásában, megvitatásában, közössé 

tételében és alakító áthagyományozásában. Az anyanyelvi alapok megfelelő ismerete segíti az idegen 

nyelv elsajátítását. 

Az anyanyelvi képzés befolyásolja és támogatja a többi műveltségterület elsajátítását, ezért az 

anyanyelvi kompetencia fejlesztése valamennyi műveltségi terület feladata. Az irodalom mint nyelvi 

művészet a kultúra egyik fő hordozója, alakítója: a szövegértési és alkotási (alsó tagozatban fogalmazási) 

készségek, és az ezeket megalapozó 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 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 egyén folyamatosan fejlődő szövegértési és -alkotási tudása teszi lehetővé, hogy önállóan, illetve 

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, a 

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

szövegműfajok normáiból fakadó erkölcsi, esztétikai és kulturális elvárásoknak. 

Az anyanyelvi és irodalmi nevelés elválaszthatatlan egységet alkot, ugyanakkor különböző 

képességterületeket fejleszt. 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, folyamatos megújulását. Segítenek az emberi és társadalmi problémák 

megértésében, átélésében, a saját és más kultúrák megismerésében, az én és a másik közötti különbség 

megfogalmazásában, 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 fenti célok mellett 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. 

A Magyar nyelv és irodalom műveltségterület számos ponton kapcsolódik a Művészetek, az Ember és 

társadalom, az Élő idegen nyelv, valamint az Informatika műveltségi területek tartalmaihoz és céljaihoz. 

Kulcskompetenciák 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy az anyanyelvi kulcskompetencia fejlesztésében játszik döntő 

szerepet, ezenkívül jelentősen hozzájárulhat a digitális, a szociális és állampolgári, az esztétikai-

művészeti tudatosság és kifejezőkészség elnevezésű kulcskompetenciák fejlesztéséhez is. A hatékony, 

önálló tanulás készségeinek-képességeinek fejlesztése szintén kitüntetett szerepet kap a magyarórákon. 

Fejlesztési feladatok 

1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 

 Törekvés a jól formált, nyelvileg igényes beszédre és a megfelelő artikulációra. 

 A szöveg tartalmát és a beszélő szándékát tükröző kiejtésmód eszközeinek alkalmazása. 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, gesztusnyelv lehetőségeinek és korlátainak megtapasztalása. 

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

különféle kommunikációs helyzetekben; dekódolása a hétköznapi kommunikációs helyzetekben 

és a tömegkommunikációban. 

 Részvétel a tanulócsoportban folyó beszélgetésben, vitában. 

 Törekvés a hallott szöveg üzenetének dekódolására. 



 

 

 

 Különféle beszédműfajok kommunikációs technikáinak alkalmazása és értékelése hétköznapi 

kommunikációs helyzetekben, a tömegkommunikációban. 

 Saját vélemény megvédése vagy korrekciója. 

 Együttműködés csoportos beszélgetésben, vitában. 

 A kommunikációs zavarok, konfliktusok feloldásának eljárásai. 

 A manipulációs szándék(ok), a hibás következtetések és a megalapozatlan ítéletek felismerése. 

 Improvizáció, diákszínpadi előadás. 

 

 

2. Olvasás, az írott szöveg megértése 

 Különböző szövegek néma és hangos olvasása. 

 A szöveg gondolati, érzelmi-hangulati tartalmát közvetíteni képes értelmes és kifejező olvasás. 

 A különböző mondatfajták hanglejtésének megfigyelése és reprodukálása a hangos olvasásban. 

 Az olvasási stratégiák, a szövegértő olvasást támogató olvasási típusok folyamatos gyakorlása 

(pl.: felkészülés az olvasásra, az előzetes tudás előhívása, jelentésalkotás, jóslás, következtetés, 

értelmezés, értékelés, kérdések, reflektálás a szövegre, összefoglalás). 

 A mai köznyelvtől eltérő nyelvhasználatú (pl.: régi, archaizáló) szövegek megismerése, 

megértésük gyakorlása segédeszközökkel. 

 A szókincs folyamatos gazdagítása a nyelv minden rétegére kiterjedően; felkészülés az élethosszig 

tartó tanulás feladataira. 

 Nyomtatott és elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő, publicisztikai szövegek önálló 

olvasása és megértése, a szövegelemzés alapvető eljárásainak önálló alkalmazása (a téma 

megállapítása, a lényeg kiemelése, adatkeresés, ok-okozati kapcsolatok, válaszadás kérdésekre, 

vázlatkészítés, összefoglalás). 

 Különböző műfajú és rendeltetésű szövegek szerkezetének, jelentésrétegeinek feltárása és 

értelmezése. 

 Szöveg és kép viszonyának, összjátékának megfigyelése. Különféle ábrák, illusztrációk 

értelmezése. 

 Az információs kommunikációs technikák (IKT) műfajainak megfelelő olvasási szokások 

gyakorlása, az ezekhez kapcsolódó tipikus hibák és veszélyek felismerése, kiküszöbölése. 

 Különböző stílusok és stílusrétegek felismerésének gyakorlása különböző rendeltetésű 

szövegekben, alkalmazásuk a szóbeli és írásbeli kommunikációban. 

 A vizuális közlés verbális és nem verbális elemei. 

 A művek műfaji természetének megfelelő szövegfeldolgozási eljárások, megközelítési módok 

alkalmazása. 

 Szövegek kapcsolatának és különbségének felismerése és értelmezése. 

 Az olvasmányhoz kapcsolódó előzetes ismeretek, személyes élmények felidézése és megosztása. 

 Az olvasott szöveg cselekményének utólagos felidézése, a szereplők cselekedeteinek, jellemének, 

kifejtett és ki nem fejtett nézeteinek megértése. 

 A szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értékek, erkölcsi kérdések, 

motivációk, magatartásformák felismerése, értelmezése. 

 Különböző olvasott vélemények összevetése, különbségek és hasonlóságok felismerése, 

értelmezése és kritikája különféle műfajokban. 

 

 



 

 

 

3. Írás, szövegalkotás 

 Olvasható, esztétikus, hatékony egyéni írásmód. 

 Lényegkiemelő, áttekinthető önálló jegyzetelési technika kialakítása.  

 Szövegalkotás a társadalmi (közösségi) élet minden fontos területén a papíralapú és az 

elektronikus műfajokban. 

 A nyelvi elemek különböző stílusértékéről tapasztaltak tudatos alkalmazása a fogalmazásokban, a 

kreatív szövegalkotásban. 

 Különböző nézőpontú rövidebb fogalmazások írása. 

 Önkifejezés és kreativitás különböző műfajokban (szövegek átírása különböző nézőpontokból 

stílus- és hangnemváltással, sajtóműfajok gyakorlása). 

 Felkészülés a nagyobb anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő szövegek írására. 

 

 

4. A tanulási képesség fejlesztése 

 Verbális és nem verbális információk célszerű gyűjtésének, szelekciójának, rendszerezésének, 

kritikájának és felhasználásának gyakorlása. 

 A könyvtári információkeresés ismereteinek bővítése, múzeumi információk. 

 Az internetes adatgyűjtés technikái, hypertextek, linkek használata. 

 Az idézés formai és etikai szabályai. A forráskritika technikáinak ismerete. 

 Önálló vázlatkészítés különféle eljárásokkal (fürtábra, gondolattérkép, szemponttáblázat, 

 T-táblázat stb. 

 Vázlat alapján különböző műfajú szövegek alkotása. 

 Verbális és nem verbális információk együttes kezelése, megértése (pl.: illusztráció, tipográfia, 

elrendezés értelmezése szövegösszefüggésben, tartalomfeltöltés, tartalommegosztás, címkézés). 

 A tömörítés, a lényegkiemelés, az összefoglalás gyakorlása, önálló jegyzetkészítés. 

 Az összefoglalás önálló alkalmazása (pl.: a lényeg kiemelése, időrend követése, adatok 

rendszerezése, álláspontok elkülönítése). 

 Felkészülés az információ értékének, jelentőségének felismerésére, értékelésére, kritikájára. 

 Szövegek pontos, értelmező felidézése és önálló, aktív reprodukálása a célnak megfelelően. 

 Szövegek alkalmazása új helyzetben. 

 

 

5. Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 

 A nyelvtani ismeretek önálló alkalmazása a nyelvi-nyelvhasználati jelenségek megközelítésében. 

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

cselekvés, nyelv és kreativitás, nyelvtípusok). 

 A nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyelése mondat- és szövegépítő eljárásokkal. 

 A szöveg nyelvi egységeinek és szerkezeteinek jelentéséből, illetve a kommunikáció nem nyelvi 

eszközeiből fakadó jelentések, jelentésviszonyok feltérképezése. 

 Jelentéstani és pragmatikai alapfogalmak önálló használata különböző szövegek kritikai 

megközelítésében. 

 A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való (szociolingvisztikai) szemlélete. 

 Nyelvhelyességi problémák önálló megoldása (szóban és írásban egyaránt). 

 Önálló kézikönyvhasználattal törekvés a normakövető helyesírásra. 

 A nyelvi állandóság és változás jelenségeinek megfigyelése. 



 

 

 

 Tájékozódás a nyelvközösség és a nyelvi rendszer történetének főbb szakaszaira vonatkozóan. 

 A magyar nyelv eredetének, a nyelvcsaládba tartozás főbb bizonyító eljárásainak megismerése. 

 Napjaink nyelvi változásainak felismerése. 

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

ismeretek felhasználásával. 

 

 

6. Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése 

 Annak felismerése és tudatosítása, hogy az elemző-értelmező olvasás elmélyíti az élmény- és 

tapasztalatszerzést. 

 Annak felismerése és tudatosítása, hogy az irodalomolvasás érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai 

élmények, a tapasztalatszerzés forrása. 

 A lírai beszédmód változatainak értelmezése; korszakjellemző beszédmódok néhány jellegzetes 

alkotásának összevetése. 

 A költői nyelvhasználat összetettségének felismerése, a grammatikai eszközök funkciójának 

értelmezése. 

 A műfaji konvenció jelentéshordozó szerepének bemutatása. 

 Versszervező elvek felismerése és értelmezése különböző korokban keletkezett művekben. 

 Téma, hangnem, beszédhelyzet és műfaj összefüggéseinek megfogalmazása néhány jellegzetes 

példán. 

 Különböző típusú, terjedelmű és műfajú – klasszikus és kortárs, magyar és világirodalmi – epikai 

művek elemzése, értelmezése. 

 A megismert narratív formák alkalmazása a mindennapi történetmondásban, a kreatív írásban, az 

írásbeli fogalmazásokban. 

 A tettek és a szavak közötti viszony szerepének felismerése a jellemzésben; az irónia. 

 Az idő- és térmegjelöléseknek vagy ezek hiányának értelmezése. 

 Az elbeszélés szerkezete és a történet időrendje közötti eltérés értelmezése. 

 A jelentés és az időszerkezet összefüggésének bemutatása különböző epikai művekben. 

 A nézőpontok és a nézőpontváltások funkciójának értelmezése. 

 A drámai történetmondás sajátosságai. 

 Színház és dráma kapcsolata. 

 Az elektronikus tömegkommunikáció és az irodalom kölcsönhatásának új jelenségei. 

 Alapvető emberi alaphelyzetek, irodalmi témák felismerése és megbeszélése. 

 A magyar és a világirodalom néhány jelentős témája és formai hagyománya. 

 Különböző világlátású művekben megjelenített témák, élethelyzetek, motívumok, formai 

megoldások közötti kapcsolódási pontok azonosítása, elhelyezése többféle értelmezési 

kontextusban. 

 Történeti és aktuális olvasatok. 

 A jelentéstulajdonítás során kapcsolatkeresés az európai és a magyar irodalom nagy 

hagyományaival, kódjaival. 

 

 

7. Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése 

 Az ízlés kontextuális függőségének megértése (pl.: kulturális, történeti, közösségi, családi, egyéni 

beágyazottság). 



 

 

 

 Igény és képesség az ízlés önálló fejlesztésére. 

 Igény a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok hátterének megértésére, a morális 

gondolkodásra és ítéletalkotásra. 

 Konfliktuskezelési eljárások tanulása. 

 Különféle műfajú, más más művészeti ághoz tartózó művek összehasonlítása, a mű hatása mint 

műfaj- és médiumfüggő tapasztalat. 

 A művészet kultúraalkotó szerepének megfigyelése. 

 Más kultúrák megismerésének igénye. 

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) és memoriterek 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 nyelvi, szerkezeti, szöveghasználati jellemzői; közlési 

és olvasási funkciók, retorikai eljárások; logikai kapcsolatok, koherenciateremtő elemek; 

– szépirodalmi művek műfaji természetének megfelelő elemzési eljárások; 

– szövegek retorikája és stíluselemei. 

 

3. Írás, szövegalkotás 

3.1. Szövegalkotás 

– folyékony, olvasható, a mondanivalónak megfelelően jól tagolt, rendezett, áttekinthető íráskép; 

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

önéletrajz, kérvény, motivációs levél, elektronikus műfajok) kommunikációs és műfaji jellemzői, 

szabadírás; 

– 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. 



 

 

 

4.3. Szépirodalmi művek, részletek szöveghű felidézése 

 Teljes művek: 

– húsz lírai alkotás, köztük Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, József Attila, Kosztolányi 

Dezső és Petőfi Sándor művei. (Ady Endre költészetéből és más költőktől is javasolt istenes verset 

is választani memoriterként.) 

 Részletek: 

– kanonikussá vált versszakok, sorok lírai művekből; részletek epikai művekből; 

– drámarészletek. 

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, beszédpartner, 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; nyelvjárások; 

– magyar nyelvhasználat a határon túl; 

– nemzetiségi nyelvhasználat és kultúra; 

– nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés; 

– a magyar a világ nyelvei között. 

5.7. A nyelv fogalma 

– a nyelv több szempontú megközelítése; a nyelv mint jelrendszer, nyelv és gondolkodás, nyelv és 

cselekvés, nyelv és kreativitás. 

 

6. Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése 

6.1. Irodalmi műfajok állandó és változó sajátosságai 

– anekdota, ballada, elbeszélés, elbeszélő költemény, eposz, legenda, levél, mítosz, napló, novella, 

paródia, példázatos történet, regény, szociográfia, utópia; dal, elégia, ekloga, epigramma, 

episztola, óda, rapszódia, himnusz, zsoltár; drámai költemény, komédia, tragédia; értekező próza, 

esszé. 



 

 

 

6.2. Az irodalmi szöveg poétikai sajátosságai 

– elbeszélő, nézőpont, történetmondás, cselekmény, helyszín, szereplő, leírás, párbeszéd, 

jellemzés, jellem, hőstípus; 

– vershelyzet, lírai én, költői magatartás, szerep, verstípusok; 

– helyzet, akció, dikció, konfliktus, monológ, dialógus, prológus, epilógus, késleltetés, jelenet; 

– a művészi kifejezésmódok, stíluseszközök funkciói; alakzatok, szóképek; 

– zeneiség, ritmus: ütemhangsúlyos és időmértékes verselés, szabad vers, szimultán verselés. 

6.3. Művelődés- és irodalomtörténeti tájékozódás 

– korszakok, korstílusok, stílusirányzatok (antikvitás, középkor, reneszánsz, barokk, 

felvilágosodás, romantika, realizmus, modernség, posztmodern); 

– a magyar irodalom néhány sajátos korszaka és törekvése: a reformkori nemzeti romantika, a 

Nyugat mint folyóirat és mint mozgalom, a nemzeti konzervatív irodalom, a népi írók mozgalma. 

– A Kárpát-medence és az emigráció magyar irodalma. 

6.4. Szerzők és művek 

 

Magyar irodalom: 

 népköltészeti alkotások 

 epika 

– Arany János egy-két balladája, Toldi estéje; Babits Mihály: Jónás könyve; Halotti beszéd 

és könyörgés; Jókai Mór: Az arany ember vagy egy másik regénye; Kosztolányi Dezső egy 

regénye és egy novellája, Krúdy Gyula egy novellája, Mikes Kelemen: Törökországi 

levelek részlete; Mikszáth Kálmán egy regénye és egy novellája, Móricz Zsigmond egy 

regénye és egy novellája, Petőfi Sándor egy epikai alkotása, Zrínyi Miklós: Szigeti 

veszedelem részlete;  

– XX. századi szépprózai alkotások (pl.: Gion Nándor, Karinthy Frigyes, Márai Sándor, 

Móra Ferenc, Mészöly Miklós, Németh László, Nyirő József, Ottlik Géza, Örkény István, 

Szabó Magda, Sánta Ferenc, Sütő András); 

– kortárs szépprózai alkotások. 

 líra 

– Ady Endre: A Sion-hegy alatt, Góg és Magóg fia vagyok én…, Kocsi-út az éjszakában és 

még négy-öt műve, Arany János: Epilogus, Letészem a lantot és még két-három műve, 

Babits Mihály: Esti kérdés, Ősz és tavasz között és még egy-két műve, Balassi Bálint: Egy 

katonaének és még egy-két műve, Berzsenyi Dániel: A közelítő tél, A magyarokhoz I. és 

még egy műve, Csokonai Vitéz Mihály: A tihanyi Ekhóhoz és még egy műve, Illyés Gyula 

egy műve, Janus Pannonius egy műve, József Attila: Külvárosi éj, Óda, Tudod, hogy nincs 

bocsánat és még négy-öt műve, Juhász Gyula egy műve, Kazinczy Ferenc egy 

epigrammája, Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség, Halotti beszéd és még egy-két műve, 

Kölcsey Ferenc: Hymnus és még egy műve, Ómagyar Máriasiralom; Petőfi Sándor: A 

puszta, télen, A XIX. század költői, Európa csendes, ujra csendes, Szeptember végén és 

még három-négy műve, Pilinszky János: Harmadnapon és még egy műve, Radnóti Miklós: 

Hetedik ecloga és még két műve, Szabó Lőrinc egy-két műve, Tóth Árpád egy-két műve, 

Vajda János egy műve, Vörösmarty Mihály: Előszó, Szózat és még egy-két műve, Weöres 

Sándor egy-két műve; 

– további művek a XX. századi magyar lírából (pl.: Áprily Lajos, Dsida Jenő, Nagy 

László, Nemes Nagy Ágnes, Orbán Ottó, Sinka István, Szilágyi Domokos műveiből); 

– kortárs lírai művek. 

 dráma 

– Katona József: Bánk bán; Madách Imre: Az ember tragédiája; Vörösmarty Mihály: 

Csongor és Tünde; 

– egy XX. századi dráma; a kortárs színház és dráma világa. 

értekező próza, esszé 

– három részlet (pl.: Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Bessenyei György, 



 

 

 

Illyés Gyula, Kosztolányi Dezső, Kölcsey Ferenc, Márai Sándor, Nemes Nagy 

Ágnes, Németh László, Pázmány Péter, Szabó Dezső, Szerb Antal műveiből; 

kortárs esszék). 

 

Világirodalom: 

 epika 

– néhány mitológiai történet, valamint ó- és újszövetségi történetek; néhány alkotás és 

részlet, például: 

– Boccaccio egy novellája, Cervantes: Don Quijote, Dante: Isteni színjáték; Homérosz: 

Iliász, Odüsszeia; a XVIII–XIX. század irodalmából: Balzac, Emily Brontë, Csehov, 

Dickens, Dosztojevszkij, Flaubert, Goethe, Gogol, E.T.A. Hoffmann, Victor Hugo, Puskin, 

Stendhal, Swift, Lev Tolsztoj, Voltaire műveiből; a XX. század irodalmából: pl.: 

Bulgakov, Camus, Faulkner, Hemingway, Hrabal, Kafka, Thomas Mann, Orwell, I. B. 

Singer, Szolzsenyicin műveiből; kortárs szerzők alkotásaiból. 

 néhány lírai alkotás a világirodalom különböző korszakaiból, például: 

– a középkori himnuszokból, Horatius, Petrarca, Vergilius, Villon műveiből; 

továbbá Apollinaire, Baudelaire, T. S. Eliot, Goethe, Keats, Poe, Rilke, 

Rimbaud, Shelley; Walt Whitman műveiből; továbbá kortárs lírai alkotások. 

színház és dráma 

– Szophoklész: Antigoné; Shakespeare egy drámája, Molière egy komédiája; egy dráma a 

XIX. század második feléből; Csehov egy drámája; egy-két XX. századi vagy kortárs 

alkotás. 

 

7. Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése 

7.1. Az irodalom és a kulturális hagyomány 

– helyi kötődés, irodalmi emlékhelyek, nemzeti identitás. 

7.2. Toposzok, motívumok 

– néhány alapvető emberi léthelyzet, motívum, metafora, toposz, archetípus állandó és változó 

jelentésköre (élet és halál, beavatás, út, család, férfi-nő, szerelem, gyermek, szülőföld, haza, 

törvény, bűn és bűnhődés, mikro- és makrokozmosz, ars poetica). 

7.3. Hangnemek, esztétikai minőségek 

– szép, rút, fenséges, humor, groteszk, irónia, abszurd, tragikum, komikum, idill; katarzis. 

7.4. Olvasat, elemzés, értékelés 

– az irodalmiság változó fogalma; 

– epikai, lírai, drámai alkotások különböző elemzési, értelmezési eljárásai; jelentés, olvasat, 

értékelés (élmény, hatás, erkölcsi dilemmák, világkép). 

7.5. Az irodalmi élet 

– irodalmi díjak (pl.: Kertész Imre Nobel-díjas Sorstalanság című regénye); 

– az irodalom élete (pl.: kultusz; virtuális tér, digitális irodalom, digitális közlés, hangoskönyv); 

– befogadási módok, könyvünnepek, sikerkönyvek. 

Értékelési szempontok 

A tanuló munkájának értékelése során meg kell vizsgálni: 

– milyen mélységben sajátította el a magyar nyelv és irodalom tantárgy nyelvezetét; 

– megszerezte-e a kellő grammatikai, nyelvi és irodalmi ismereteket; 

– birtokába jutott-e az ismeretszerzés különböző formáinak; 

– képes-e a szerzett tapasztalatok, ismeretek önálló rendszerezésére, csoportosítására, a felmerült 

problémák világos megfogalmazására, kifejtésére; 

Az eredményes előrehaladás egyik fontos előfeltétele a tanulók tudásának folyamatos ellenőrzése és 

értékelése. A magyarórákon értékelni kell a tanulók 

– szóbeli megnyilvánulását, 



 

 

 

– írásbeli teljesítményét. 

A szóbeli megnyilvánulások lehetnek 

– feleletek, 

– hozzászólások, 

– a tananyag feldolgozását segítő jó kérdések, önálló gondolatok, 

– kiselőadások stb. 

Az írásbeli teljesítmények 

– a tankönyv, munkafüzet feladatainak megoldása, 

– alkalomszerűen készített feladatlapok megoldása, 

– feladatgyűjtemények válogatott feladatainak megoldása, 

– esszé, értekezés, műértelmezés (évente 3-4 iskolai), 

– házi fogalmazások. 

FELTÉTELEK 

A megfelelő tankönyvek és segédletek mellett a tananyag feldolgozásának hatékonyságát növeli, ha 

lehetőség van kulturális intézmények látogatására, szakirodalmi búvárkodásra (pl. könyvtár, videotéka, 

internethasználat). 

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  

3. sz. melléklet 3.2.01  

Magyar nyelv és irodalom a gimnáziumok 9–12. évfolyama számára  
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Magyar nyelv és irodalom a gimnáziumok 5–12. évfolyama számára 

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  

6. sz. melléklet 6.2.01  

Magyar nyelv és irodalom a szakközépiskolák 9–12. évfolyama számára 

Bevezetés 

Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás 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. 

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. 

A tanuló folyamatosan fejlődő szövegértési és -alkotási tudása teszi lehetővé, hogy önállóan, illetve 



 

 

 

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, a 

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

szövegműfajok normáiból fakadó erkölcsi, esztétikai és kulturális elvárásoknak. 

Az anyanyelvi nevelés további 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. 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. 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy a tartósan elfogadott értékekkel szerves egységben, 

párhuzamosan közvetíti a jelenben alakuló, változó nyelvi és irodalmi kultúrát. Tartalommal tölti meg és 

erősíti a nyelvi és kulturális identitást, felkelti a minőségi megnyilatkozás iránti igényt, erősíti az etikai, 

keresztény erkölcsi ítélőképességet, elősegíti más kultúrák megismerését. E feladatát a magyar nyelv és 

irodalomtanítás akkor tölti be, ha hiteles kérdések és válaszok megfogalmazásával, motiváló befogadási, 

kifejezési helyzetek teremtésével reagál a diákok mindennapi életvilágára, önkifejezési, értelmezési 

problémáira és érzelmi-gondolati felismeréseire egyaránt.  

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

folytonosságát, folyamatos megújulását. Segítenek az emberi és társadalmi problémák megértésében, 

átélésében, a saját és más kultúrák megismerésében, az én és a másik közötti különbség 

megfogalmazásában, 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 fenti célok mellett 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. 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. 

Együttérzővé válhatnak más magatartások, életformák, szociális helyzetek, gondolatmenetek, 

világlátások, meggyőződések iránt. Megszerezhetik azt a műveltségi anyagot, amely a magyar és az 

európai kultúra hivatkozási alapja.  

A magyar nyelv és irodalom tantárgy révén közvetített tudás konstruálásában, a fogalmi műveltség 

felépítésében folyamatos tevékenység a fogalmi gondolkodás fejlesztése. (Ahogyan e kerettanterv 

részletes tartalmi kidolgozása is jelzi, a magyar nyelv és irodalom műveltségterület, tantárgy is – a 

témakörökhöz, témákhoz rendelt fogalmak közlésével – felépítette a maga sajátos fogalomrendszerét.) A 

fogalomrendszer lehetővé teszi, illetve alapul szolgál a nyelvi, irodalmi jelenségek, tények, mintázatba 

rendezéséhez. A fogalmakkal kapcsolatos tudás folyamatos bővítése és elmélyítése az értelmes tanulás 

egyik összetevője.  

A magyar nyelv és irodalom műveltségterület tartalmai hozzájárulnak a tanulók lelki-érzelmi 

nevelődéshez. Ez pedig, különösen a pszichoszomatikus problémákra érzékeny serdülőkorban, támogatja 

a testi-lelki egészség megőrzését, fenntartását. Az irodalmi olvasmányok, élmények belső tartalékok is, 

fejlesztik az önismeretet, a valóságismeretet, összességükben az élet értékét sugallják. A tantárgyunk 

tehát nem a kevésbé a konkrét egészségfejlesztési ismeretekkel, inkább az egészségmegőrzéshez 



 

 

 

szükséges attitűdök kialakításával járulhat hozzá a mindenkori ifjú nemzedékek jóllétéhez. Az emberi 

kapcsolatok mikrotörténéseinek, a kapcsolatok szociális tartalmainak érzékelése, felfogása, értékelése 

fejleszti a szociális érzékenységet, az irodalmi művek révén megismert különféle alkatok, 

magatartásformák pedig támogatják az erkölcsi ítélőképességet. Az értékkeresés az értékválság 

folyamatának megfigyelése, értelmezése módot az empátia, az önismeret és a keresztény erkölcsi 

tudatosság elmélyítéséhez. A nyelvi, irodalmi tanulmányaik révén a tanulók képessé válnak annak 

bemutatására, másokkal való megosztására, hogyan hordozzák és fejezik ki a magyar és a világirodalom 

alkotói különböző korok és emberek tapasztalatit, élményeit, gondolatait, erkölcsi megfontolásait. 

Mindezzel hatékonyan támogatja nyelvi és kulturális identitásuk alakulását, megerősödését. Az irodalmi 

alkotásokban fölmutatott változatos emberi életsorsok növelik a valóságismeretet, több szempontból 

elemezhető modelleket mutatnak, hozzásegítve a diákokat sokféle emberi életút, életpálya 

megismeréséhez, ezáltal is támogatva a saját életükkel, további tanulmányaikkal, pályaválasztásukkal 

kapcsolatos felelős döntéseiket. 

A magyar nyelv és irodalomtanítás sajátos célja természetesen az is, hogy a tanulók éljenek meg, 

szerezzenek tapasztalatot különböző tevékenységekben, az egyéni feladatvállalásban, anyaggyűjtésben és 

előadásban, a kooperatív tanulás helyzeteiben (pármunkában, csoportmunkában), dramatikus játékban, 

különböző szövegértelmezési eljárások alkalmazásában. Mindez jelentősen fejleszti tanulási 

képességeiket, ezáltal támogatja középiskolai tanulmányaik sikerességét is. Szövegértési és 

szövegalkotási tudásuk alkalmazása minden tantárgyban érvényes és alkalmazható. A fenntarthatóságra 

és környezettudatosságra nevelés természetes terepe a szövegértő olvasás fejlesztéséhez felkínált, ebben 

alkalmazott szöveganyag, elsősorban az ismeretterjesztő és a dokumentum típusú szövegek feldolgozása 

révén. Érdemes tehát e szövegtípusok közül a környezeti hatásokkal, az ökológiával, a környezet és a 

társadalom viszonyával foglalkozókat előnyben részesíteni. Az érvelés, a vita tanításában-tanulásában is 

van motiváló ereje, ha ilyen össztársadalmi érdekeltségű, ugyanakkor az egyén mindennapjaiban is 

releváns témákat érintünk. Az irodalmi olvasmányok ember és természet sokféle viszonyát mutatják fel, 

ezek megbeszélése, tanulmányozása hozzásegíthet a természeti és a teremtett környezethez való tudatos 

viszony kialakításához. A kritikus fogyasztói magatartásra való nevelés természetes területe a 

szövegértés. Több nyelvi témakör kínál módot például a reklámnyelv, a reklámhatás kritikus nyelvi 

elemzésére, az információk helyes értékelésére, a manipuláció felismerésére. Mindebben számíthatunk a 

tanulók önálló anyaggyűjtésére, kiselőadásaira, prezentációira. A magyar nyelv és irodalom tantárgy 

alkalmas arra, hogy a kulturális fogyasztás területén is igényt teremtsen. 

A tantárgy azzal is számol, hogy az elektronikus információhordozók, a világháló térhódításának és 

napi használatának közegében működik. E kihívás ugyanis jelentős erővel alakítja az anyanyelvi kultúrát 

és hat az irodalomolvasás szellemi jelentőségére. A digitális kultúrát és a hatékony önálló tanulást 

egyaránt fejlesztik az önálló adatgyűjtés módszerei, a könyvtári szolgáltatások, katalógusok, bibliográfiák 

használata mellett az internet kínálta lehetőségek alkalmazása. A tantárgy kínálta lehetőség és feladat is 

egyúttal a megfelelő információk kiválasztása, rendszerezése, egyszerűbb bibliográfia, forrásjegyzék 

összeállítása, az információfeldolgozás, az idézés technikai szabályainak, etikai normáinak ismerete és 

alkalmazása.  

A tanterv az érettségi vizsgakövetelmények témaköreit is figyelembe véve tartalmazza a tananyagot 

(Életművek, Portrék, Látásmódok, Világirodalom, Kortárs irodalom, Színház és dráma, Irodalom és 

kultúra) – a tanárnak szabad kezet biztosítva az egyes anyagrészek sorrendjének megállapításához. 

Javasolt taneszközök: 

Magyar nyelv: 

 Magyar nyelv a középiskolák számára 9. évfolyam (Szerző: Fráter Adrienne) 

 Magyar nyelv a középiskolák számára 10. évfolyam (Szerző: Fráter Adrienne) 

 Magyar nyelv a középiskolák számára 11. évfolyam (Szerző: Fráter Adrienne) 

 Magyar nyelv a középiskolák számára 12. évfolyam (Szerző: Fráter Adrienne) 

 



 

 

 

Digitális tartalmak: 

 mozaBook digitális tankönyvek: Az interaktív táblára készült tankönyvekben számos interaktív 

extra tartalom, tematikus eszköz és játék teszi érdekesebbé, könnyebben befogadhatóvá a 

tananyagot. A pedagógusok munkáját animációs, prezentációs és illusztrációs lehetőségek segítik. 

 mozaWeb*-tankönyvek: Érdekesebbé teszik az otthoni tanulást, könnyebben átláthatóvá, 

befogadhatóvá a tananyagot. A könyvek internetes használatra, főleg otthoni felhasználásra 

készültek, tartalmazzák a nyomtatott kiadványok szöveges és képi tartalmát, valamint tematikus 

eszközöket és játékokat is. Használatuk nem igényel külön programot, bármely böngészővel 

megnyithatók. 

 

Irodalom: 

(Középpontban a befogadó) 

(Tankönyv és szöveggyűjtemény egyben) 

 ● 17120/I-II Pethőné Nagy Csilla: Irodalom 9. I-II. kötet 

 ● 17220/I-II Pethőné Nagy Csilla: Irodalom 10.  I-II. kötet 

 ● 17320/I-II Pethőné Nagy Csilla: Irodalom 11. I-II. kötet 

 

 ● 17420/I-II Pethőné Nagy Csilla: Irodalom 12. I-II. Kötet 

Óraszámfelosztás 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

 Magyar nyelv Irodalom Magyar nyelv Irodalom 

 9. évfolyam 2 2 72 72 

10. évfolyam 1 3 36 108 

11. évfolyam 1 3 36 108 

12. évfolyam 1 3 30 90 

Tematikai egységek felosztása 

Magyar nyelv 

9. évfolyam  

 

Tematikai egység címe Órakeret 

Kommunikáció, tömegkommunikáció  12 óra 

Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 20 óra 

A szöveg (bontva 9. és 10. között)  15 óra 

Szövegértés, szövegalkotás  (bontva 9. és 10. között) 8 óra 

Helyesírási ismeretek (bontva 9. és 10. között) 10 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 7 óra 

Az összes óraszám 72 óra 

10. évfolyam 

Tematikai egység címe Órakeret 



 

 

 

A szöveg (bontva 9. és 10. között) 7 óra 

Stilisztika 10 óra 

Jelentéstan 8 óra 

Szövegértés, szövegalkotás (bontva 9. és 10. között) 5 óra 

Helyesírási ismeretek (bontva 9. és 10. között) 2 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 4 óra 

Az összes óraszám 36 óra 

11. évfolyam 

Tematikai egység címe Órakeret 

Nyelv és társadalom  9 óra 

Retorika 12 óra 

Kommunikáció  4 óra 

Szövegalkotás  7 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 4 óra 

Az összes óraszám 36 óra 

12. évfolyam  

Tematikai egység címe Órakeret 

Általános nyelvészeti ismeretek 4 óra 

Pragmatikai ismeretek    7 óra 

Nyelvtörténet  8 óra 

Ismeretek a nyelvről  8 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 4 óra 

Az összes óraszám 31 óra 

Magyar irodalom 

9. évfolyam 

Tematikai egység címe Órakeret 

Bevezetés - szövegvilágok 4 óra  

Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika és líra 10 óra  

Színház- és drámatörténet – az antik színház és dráma  6 óra  

Világirodalom – antik római irodalom 4 óra  

Világirodalom - Biblia 10 óra  

Világirodalom – az európai irodalom a 4-15. században 6 óra  



 

 

 

(középkor) 

Világirodalom – az európai irodalom a 14-16. században 

(reneszánsz) 

5 óra 

Középkori nyelvemlékek 3 óra  

Janus Pannonius portréja 6 óra  

Balassi Bálint portréja 8 óra 

Színház és drámatörténet – drámajátékos tevékenységgel 2 óra 

Színház- és drámatörténet – az angol színház a 16-17. 

században és Shakespeare 

6 óra  

Világirodalom – késő reneszánsz, barokk, klasszicizmus 

(16-17. század) 

2 óra 

Az összes óraszám 72 óra  

10. évfolyam 

Tematikai egység címe Órakeret 

Világirodalom – késő reneszánsz, barokk, klasszicizmus 

(16-17.század) 

1 óra 

Látásmód – Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 7 óra 

Színház- és drámatörténet – drámajátékos tevékenység 2 óra 

Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista színház 

(17. század) 

6 óra 

Világirodalom – az európai irodalom a 18. században 10 óra 

Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai Vitéz 

Mihály, Berzsenyi Dániel 

20 óra 

Világirodalom – az európai irodalom a 19. század első 

felében (romantika, romantika és realizmus) 

15 óra 

Színház- és drámatörténet – Katona József: Bánk bán 7 óra 

Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: 

Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály 

17 óra 

Életmű – Petőfi Sándor 15 óra 

Látásmód – Jókai Mór 8 óra 

Az összes óraszám 108 óra  

11. évfolyam  

Tematikai egység címe Órakeret 

Életmű – Arany János 12 óra 

Színház– és drámatörténet – Madách Imre: Az ember 

tragédiája 

8 óra 

Világirodalom – az európai epika és líra a romantika után 

(19. sz. második fele) 

14 óra 



 

 

 

Színház- és drámatörténet – az európai dráma és színház a 

19. sz. második felében 

8 óra 

Magyar irodalom a 19. század második felében – portré: 

Mikszáth Kálmán 

11 óra 

Világirodalom – avantgárd irányzatok; a magyar avantgárd 6 óra 

Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke 2 óra 

Életmű – Ady Endre 12 óra 

Életmű – Babits Mihály 12 óra 

Életmű – Kosztolányi Dezső 12 óra 

Magyar irodalom – a Nyugat első nemzedéke; Juhász Gyula, 

Tóth Árpád 

5 óra 

Portré – Móricz Zsigmond 6 óra 

Az összes óraszám 108 óra 

12. évfolyam  

Tematikai egység címe Órakeret 

Látásmódok – Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula 4 óra 

Az irodalom határterületei 4 óra 

Életmű – József Attila 12 óra 

Világirodalom – epikai és lírai törekvések a 20. században és 

a kortárs irodalomban 

9 óra 

Színház- és drámatörténet – a 20. századi és a kortárs 

drámairodalom néhány törekvése 

6 óra 

Portré – Radnóti Miklós 6 óra 

Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky János, 

Weöres Sándor, Ottlik Géza 

13 óra 

Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény István, 

Nagy László 

12 óra 

Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti tájékozódás – Portrék, 

látásmódok a 20. század magyar irodalmából (választható 

szerzők, művek) 

10 óra 

Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból (választható 

szerzők, művek) 

11 óra 

Regionális kultúra 6 óra 

Az összes óraszám 93 óra 

 

 

9–10. évfolyam 

 

 



 

 

 

A magyar nyelvi tanulmányok, a nyelvvel és a nyelv megismerésével kapcsolatos tevékenységek célja 

a tanulók szövegértési technikáinak, szókincsének, befogadói érzékenységének, fogalomértésének és 

fogalomhasználatának bővítése, fejlesztése. Kiemelt cél továbbá az anyanyelvű írásbeliség normáinak 

alkalmazása, olvasható írás, biztos, problémaérzékeny helyesírás. Elvárt az olvasási és szövegértési 

képességek folyamatos differenciálása és mélyítése; az értő hangos és néma olvasás, amely magában 

foglalja a különféle nyelvi szintek jelenségeinek felismerését, azonosítását, jelentésadó és 

jelentésmódosító szerepükre való reflexiót, a megértés szóbeli és írásbeli alkalmazását az elemi 

feladatmegoldástól a beszélgetésen át az önálló írásműig. Az anyanyelvi képzés kiemelt területe különféle 

hosszúságú, bonyolultságú, műfajú, rendeltetésű (pl. szépirodalmi, dokumentum- és ismeretterjesztő) 

különféle hordozókon közzétett 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. 

A kulturált nyelvi magatartás kialakítása feltételezi az önkifejezéshez és a társas-társadalmi 

párbeszédhez szükséges szóbeli nyelvi képességek fejlesztését. 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 és igényes használatához szükséges nyelvi, nyelvtani 

ismeret továbbépítése, fejlesztése; felkészítés a nyelvtani ismereteik önállóan alkalmazására a nyelvi-

nyelvhasználati jelenségek megközelítésében. Cél az önálló kézikönyvhasználat mellett a biztos 

helyesírású szövegek megírása. A nyelvi tudatosság fejlesztésének része, hogy a tanuló képessé váljon 

szövegformálási, szövegszerkesztési és helyesírási problémák megnevezésére a hibák önálló javítására. 

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, jóhangzás). A szövegek feldolgozásának célja az analizáló, jelentésfeltáró és a szöveget 

egybelátó (holisztikus) szövegelemzési eljárások alkalmazása, a fent mondottakkal egybehangzóan 

szakmai-tudományos, ismeretterjesztő, publicisztikai, közéleti szövegek jelentésének értelmezésében. Cél 

a szövegelemzés már ismert módszereinek gazdagítása a stilisztikai és szövegtani ismeretek 

alkalmazásával. E tevékenységekhez járul a szöveg vizuális összetevőinek értelmezése különféle digitális, 

informatikai alapú műfajokban. A szövegértés fejlesztése eljut oda, hogy a tanuló kritikai és kreatív 

olvasással képes szakmai-tudományos, publicisztikai – írott, audiovizuális, digitális környezetben 

megjelenő – szövegek, metaforikus, metonimikus jelentésének feltárására, értelmezésére, manipulációs 

szándékok, technikák felfedezésére, szépirodalmi, szakmai, publicisztikai szóbeli és írásos szövegek 

értékelésében a szerkezeti és stiláris egység, a vizuális megformáltság, a kifejtettség és információs 

gazdagság fölismerésére, értékelésére. 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.  

Az irodalomtanítás feladata – szoros együttműködésben az anyanyelvi képzéssel – az olvasott, 

feldolgozott irodalmi művek érzelmi, gondolati befogadásának támogatása, a művek műfaji 

természetének megfelelő szöveg-feldolgozási eljárások megismerése, alkalmazása (pl. a kontextus, a 

téma, a műfaj megállapítása, jelentésrétegek feltárása). E szövegfeldolgozási eljárások keretében 

különböző műfajú és hangnemű lírai alkotások értelmezése, költői képek, alakzatok, szókincsbeli és 

mondattani jellegzetességek jelentésteremtő szerepének megértését elősegítő elemző-értelmező 



 

 

 

tevékenységek, a költői nyelvhasználat összetettségének felismertetése, a grammatikai eszközök 

funkciójának tudatosítása.  

A 9–10. évfolyam továbbfejleszti a narratív és a dráma műneméhez tartozó művek megértését, 

melynek része az epikus és a drámai történetmondás, idő-, tér- és cselekményszervezés, illetve 

jellemalkotás közötti különbségek megfigyelése, a drámai közlésmód jellemző szövegtípusainak 

felismertetése különböző szövegfeldolgozási eljárásokkal, kreatív tevékenységekkel. Mind a művek 

hatásának, mind mélyebb megértésének feltétele az előreutalások, késleltetések és az elbeszélő művek 

motivikus-metaforikus szintjének értelmezése, továbbá a művekben megjelenített értékek, erkölcsi 

kérdések, motivációk, magatartásformák megbeszélése, értelmezése, megvitatása a keresztény kultúra 

fényében. 

Az irodalmi műveltség épüléséhez hozzájárul, ha a tanulók képessé válnak az olvasott, különböző 

korú és világlátású művekben megjelenített témák, élethelyzetek, motívumok, formai megoldások közötti 

kapcsolódási pontok azonosítására, megértésére, a megismert korszakok, művek máig tartó kulturális, 

irodalmi hatásának megértésére, konkrét példák felidézésére. Kívánatos, hogy tudásukat alkalmazni 

tudják, például szövegek kapcsolatának és különbségének felismerésében, értelmezésében (pl. tematikus, 

motivikus kapcsolatok, utalások, nem irodalmi és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése. 

A gondolkodási képességet, az önkifejezést, a kreativitást fejlesztő feladathelyzet a megismert formák és 

stilisztikai, nyelvi sajátosságok alkalmazása a mindennapi történetmondásban, a kreatív írásban.  

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. Mind a magyar nyelv, mind az 

irodalomtanítás feladata az információ-felhasználás normáinak (pl. a források megjelölését, idézést) 

közvetítése. Elvárható önálló műelemzés készítése adott szempont/ok szerint. 

 

 

 

 

 

 

Magyar nyelv 

9. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kommunikáció, tömegkommunikáció Órakeret 12 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. 

 

 

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: személyes, 

csoportos, nyilvános és tömegkommunikáció. 

A tömegkommunikáció jellemzői, funkciói, megjelenési formái, 

nyelvi és képi kifejezési formái. 

Néhány tömegkommunikációs műfaj megismerése.  

Az új „szóbeliség” (skype, chat) jelenségei és jellemzői. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a 

média társadalmi hatása.  

 

Etika: fogyasztói társadalom. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

médiatudatosság. 

 

Dráma és tánc: 

beszédhelyzetek, dramatikus 

játékok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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). 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 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 mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az elsődleges 

és másodlagos jelentés megkülönböztetése. 

 

 

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. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szöveg (bontva)  

Órakeret  

15 óra 

Előzetes tudás 

A szövegértési és szövegalkotási képesség megfelelő szintje: szövegértési, 

szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes tudás aktiválása, 

szintézis, szelektív olvasás stb.) 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.  

A szövegelemző képességek fejlesztése: a szövegfeldolgozás módjainak 

gyakorlása a feladatnak megfelelő leghatékonyabb olvasástípus 

alkalmazásával. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szöveg fogalma, jellemzőinek megfigyelése, megnevezése, 

rendszerezése. 

A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat viszonya, 

szövegegységek. 

A szövegértelem összetevői: pragmatikai, jelentésbeli és nyelvtani 

szintje. 

A szövegfonetikai eszközök és az írásjegyek szövegértelmező 

szerepe. 

Szövegek összefüggése, értelemhálózata 

A szövegértés, szövegfeldolgozás technikája, olvasási típusok és 

stratégiák. 

Idegen nyelvek: az idegen 

nyelvi szöveg/ek kultúrafüggő 

felépítése. 

 

Biológia-egészségtan; fizika; 

kémia; földrajz: a 

természettudományos 

ismeretterjesztő szövegek 

témahálózata, szókincse, 

felépítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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). 

Szövegfonetika (hangsúly, hanglejtés, hangerő, szünet, beszédtempó). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegértés, szövegalkotás (bontva)  

Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás 

A tanult szóbeli, írott és elektronikus szövegtípusok és jellemzőik. Olvasási 

stratégiák és azok adekvát alkalmazása különböző típusú és műfajú szövegek 

feldolgozásában, nyomtatott és elektronikus adathordozókon. A szöveg 

információinak és gondolatainak értelmezése és értékelése. A szövegalkotás 

lépései, az anyaggyűjtés technikák. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szöveg tartalmának, céljának megfelelő jegyzetelési technika kialakítása. 

A társalgás általános szerkezetének, szabályszerűségének megfigyelése. 

Az esszéírás technikájának megismerése és alkalmazása különböző témájú és 

típusú esszé írásakor. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

 

Önálló szövegfeldolgozás a szövegbefogadás céljának megfelelő 

olvasási stratégia és szöveg-feldolgozási mód megválasztásával. A 

szöveg és kép összefüggése. Hatékony jegyzetelési és vázlatírási 

technikák megismerése, adekvát alkalmazásuk. 

Szövegátalakító gyakorlatok szempontváltással, a kommunikációs 

célnak megfelelően: adott szempontok és terjedelem szerinti 

szövegtömörítés, szövegbővítés. 

Az esszé jellemzői, az esszéírás folyamata. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

esszéírás.  

 

Valamennyi tantárgy: 

vázlatírás, jegyzetelés. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Esszé; 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírási ismeretek (bontva) Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás Helyesírási alapelvek felismerése, használata, írásjelek adekvát használata, 

helyesírási szótárak ismerete és használata a gyakorlatban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi normaérzék, a normakövető írás fejlesztése. 

A helyesírás rendszerszerűségének megismertetése. 

A hibajavítási képesség és az önkorrekció fejlesztése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyesírás alapelvei, megismert főbb szabályszerűségei.  

A szöveg központozásának szabályai, használata, az írásjelek 

funkciója. 

Szövegelemzési gyakorlatok a központozás szerepének 

tanulmányozására. 

Helyesírási gyakorlatok az egybe- és különírás, a gyakoribb 

tulajdonnevek írására stb. 

Idegen szavak helyesírása, a latin betűs szavak átírása.  

A normától való eltérés stilisztikai hatásának felismerése, 

értelmezése. 

Minden tantárgy: helyesírás. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Helyesírási alapelv, nyelvi norma. 

 

Irodalom 

9. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Szövegvilágok  Órakeret   4 óra 

Előzetes tudás Szóbeliség, írásbeliség, népköltészet, népszerű irodalom, szépirodalom, 

elbeszélés, novella 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

Az irodalom fogalma, kialakulása, írásbeliség;  irodalom, művészet 

összefüggései; az irodalom mint világalkotás, szövegvilág,  fikció; a 



 

 

 

céljai szövegköztiség (intertextualitás);  a szerző-mű- befogadó kapcsolata 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák 

Kapcsolódási 

pontok 

Tan-eszközök 

Az irodalom fogalma, 

eredete, szóbeliség és 

írásbeliség. Az irodalom 

mint világalkotás. 

Szerző – mű – befogadó 

(Karinthy: A cirkusz )   

Az alábbi témák közül 

kettő: Népszerű 

irodalom – 

szépirodalom; Az 

irodalom mint 

szövegvilág (Mándy, 

Varró Dániel 

szövegrészletek alapján) 

Szövegek párbeszéde 

(József Attila 

Születésnapomra c. 

versének 

összehasonlítása Tóth 

Krisztina-, Orbán Ottó- 

és Kovács András 

Ferenc versrészletekkel) 

Témák, művek, olvasók 

az időben – (Jókai, 

Karinthy, Ottlik 

szövegrészletei vagy a 

Prométheusz-téma 

alapján) 

Műnemek, műfajok: 

rendszerezés 

A tanuló 

– pontosítja az 

irodalom és az 

írásbeliség, 

irodalom és 

művészet 

összefüggéseit 

– megismeri és 

értelmezi az 

irodalmi művek 

fikcionalitását,  

nyelvi 

megalkotottságát 

– tudatosítja a 

szépirodalom és a 

népszerű 

irodalom 

kapcsolatát, / 

megismeri a 

szövegek közti 

párbeszéd 

lehetőségeit / 

ismeri az irodalmi 

műnemek, 

műfajok 

rendszerét  

 

 

Tanulói 

tevékenységek 

szervezése  

pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkész

ítés 

 

Néhány grafikai 

szervező 

megismerése 

(fürtábra, 

INSERT-

technika, 

pókhálóábra, 

Venn-diagram, 

kettéosztott 

napló, T-

táblázat) 

 

listakészítés, 

rövid esszé, 

értelmezés, 

megbeszélés, 

vita 

Történelem: 

őskor, 

írásbeliség 

kialakulása, 

 

Vizuális 

kultúra: 

filmplakát, 

képregény,  

filmes 

műfajok, 

falfirka 

képelemzés  

 

 

 

 

 

 

 

internetes 

kapcsolat 

 

filmrészle-tek, 

képregé- 

nyek 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

irodalom, szóbeliség, írásbeliség, esztétika, népszerű irodalom, 

szépirodalom, fikcionalitás, nyelvi megalkotottság, lírai én, elbeszélő, 

beszédhelyzet, vershelyzet , szövegköztiség (intertextualitás), időbeliség, 

irodalmi közlésfolyamat (szerző, mű, befogadó), megértés, értelmezés 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika és 

líra 

Órakeret  10 

óra 

Előzetes tudás Mitológiai ismeretek, műnemek, epika (elbeszélés, monda), líra (dal, elégia, 

epigramma, himnusz, óda), időmértékes verselés. Műfordítás. 

Epikai és lírai művek elemzése, értelmezése. Elbeszélés és történet. A 

kompozíció meghatározó elemei. Zeneiség, ritmus. Költői képek típusai. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai 

egység nevelési-

Annak felismerése és tudatosítása, hogy az irodalomolvasás érzelmi, 

gondolati, erkölcsi és esztétikai élmények forrása. Más kultúrák megismerése 



 

 

 

fejlesztési céljai iránti igény erősítése. 

Alapvető emberi magatartásformák felismertetése, megvitatása révén az 

erkölcsi és esztétikai érzék fejlesztése. Az irodalmi alapműveltség építése. 

Irodalmi alapformák, műfajok, motívumok befogadása, értelmezése. 

Hatásértelmezés, kapcsolatkeresés az antik-görög és a mai kultúra nagy 

hagyományaival, kódjaival. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Mitológiai 

történetek és hősök 

különféle 

feldolgozásokban; 

történettípusok. 

Homérosz: Iliász 

és Odüsszeia 

(részletek). 

Szemelvények a 

görög lírából (Ana- 

kreón, Szapphó, 

Alkaiosz), 

prózaepikából 

(Aiszóposz 

fabuláiból). 

A szerzőkhöz, ill. 

hősökhöz 

kapcsolódó 

toposzok. Irodalmi 

alapformák, 

történetek és 

motívumok hatása, 

továbbélése 

többféle 

értelmezésben az 

európai és a 

magyar 

irodalomban, 

képzőművészetben

, filmen. 

A tanuló  

– felismer, 

azonosít alapvető 

emberi 

magatartásformák

at mitológiai 

történetekben és 

eposzokban 

– megismer 

irodalmi 

alapformákat, 

műfajokat, 

motívumokat;  

– elemzi a 

történetmesélés 

formáit, az 

elbeszélői 

nézőpontokat és a 

narratív struktúra 

szerepét  

– felismeri a 

görög kultúra 

máig tartó hatását 

(archetipikus 

helyzetek, 

mitológiai és 

irodalmi 

adaptációk, 

intertextualitás; 

mai magyar 

szókincs).  

Tanulói 

tevékenységek 

szervezése: 

pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészít

és 

Listakészítés, rövid 

esszé, értelmezés,  

összehasonlítás, 

megbeszélés, vita 

 

Vizuális kultúra: 

az antik görög 

művészet néhány 

alkotása; 

illusztrációk és 

irodalmi művek 

párhuzamai, 

későbbi korok 

témafeldolgozásai

. 

Földrajz:  

tájékozódás 

térben. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: az 

antik világ nagy 

szónokai, 

történetírói. 

Matematika; 

fizika: 

tudománytörténet; 

az antik világ 

tudományosságán

ak öröksége. 

Filozófia: antik 

filozófusok, 

filozófiai 

irányzatok. 

történeti atlasz, 

az antik világ 

atlasza,  

internetes 

kapcsolat, 

filmrészle-tek 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

szóbeliség, írásbeliség, antikvitás, mítosz, mitológia, eposz, eposzi 

konvenciók, kaland, utazás mint cselekményszervező elv; dal, elégia, 

epigramma, himnusz, időmértékes verselés, versláb, hexameter, disztichon, 

szapphói strófa, fabula, archetípus, toposz, poétika. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – az antik színház és dráma Órakeret  6 óra 

Előzetes tudás Dráma, tragédia, komédia, színház, előadás, párbeszéd, helyzet, jelenet, 

konfliktus. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 



 

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Alapvető erkölcsi értékek képviselete, azonosulás a példaadó emberi 

magatartásformákkal. Dialogikus művek befogadásának, értelmezésének 

képessége, az erkölcsi gondolkodás fejlesztése 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Kapcsolódási 

pontok 

Tanesz-közök 

Az antik görög 

színház 

jellemzői. 

Drámai 

előadások 

(tragédia és 

komédia), 

versenyjátékok. 

Szophoklész: 

Antigoné (és az 

Oidipusz király 

részlete). 

Az antik dráma 

hatása a 

drámatörténetre. 

A tanuló  

– képes dialogikus 

művek olvasására, 

befogadására, 

értelmezésére, egy 

drámarészlet 

előadására;   

– felismer különféle 

magatartásformákat 

konfliktusokat, 

értékeket és hibákat 

(harmónia, 

mértéktartás, 

hübrisz); ezek 

elemzésével, 

értékelésével 

fejlődik erkölcsi 

érzéke; 

– pontosítja a 

katarzis fogalmát;  

felismeri, hogy a 

befogadóra tett 

hatások 

változatosak; 

– képes a műről 

szóló vélemények 

kritikus 

befogadására. 

Tanulói 

tevékenységek 

szervezése 

pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészí-

tés 

Listakészítés, rövid 

esszé, értelmezés, 

összehasonlítás,  

megbeszélés, vita 

 

Vizuális 

kultúra; 

történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

görög és római 

színházépítészet

.  

Földrajz: 1-2 

fennmaradt 

antik színház 

helyének 

beazonosítása. 

Etika; filozófia: 

Arisztotelész 

Poétikájának 

néhány 

alapvetése. 

Tánc és dráma: 

színházművé-

szet, 

színháztörténet. 

internetes 

hozzáférés 

drámaelőa-dások 

részletei   

képek a görög 

színházról, 

PowerPoint- 

bemutató 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

színház, esztétikai minőség, tragikum, komikum, tragédia, komédia, dialógus, 

akció, dikció, alapszituáció, konfliktus, drámai szerkezet, kar, katarzis   

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – antik római irodalom Órakeret  4 óra 

Előzetes tudás Antik görög irodalom, homéroszi eposzok, műnemek, műfajok, időmértékes 

verselés. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Különböző magatartásformák megértésének és értékelésének képessége, 

azonosulás a példaadó erkölcsi értékekkel. 

Műfajok, versformák szervezői elveinek felismerése, befogadása. 

Hatásértelmezés, kapcsolatkeresés az antik római és a mai kultúra nagy 

hagyományaival, kódjaival. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai 

eljárások, 

Kapcsolódási 

pontok 

Tan-eszközök 



 

 

 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Szemelvények a 

római lírából és 

epikából.  

Catullus, 

Vergilius, 

Horatius, 

Ovidius, 

Phaedrus néhány 

műve (vagy 

részletek). 

 

A római 

irodalom 

műfajainak, 

témáinak, 

motívumainak 

hatása, 

továbbélése. 

A tanuló 

– azonosít, értékel 

emberi 

magatartásformákat 

a művek, illetve a 

szerzők portréi 

alapján;  

– véleményezi a 

horatiusi életelvek 

érvényességét;  

– megismer 

irodalmi műfajokat, 

versformákat; 

– értelmezi a görög 

és római kultúra 

viszonyát; 

– felismeri a római 

kultúra máig tartó 

hatását (mitológiai 

és irodalmi 

adaptációk,  

intertextualitás; 

Catullus / Horatius 

noster; 

latinizmusok a mai 

magyar 

szókincsben). 

Tanulói 

tevékenységek 

szervezése 

pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészí-

tés 

Listakészítés, rövid 

esszé, értelmezés, 

összehasonlítás,  

megbeszélés, vita 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; 

földrajz: az 

antik római 

kultúra 

kiterjedése. 

 

Vizuális 

kultúra: 

korabeli művek 

és későbbi 

feldolgozások. 

internetes 

hozzáférés 

szövegrész-letek 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

eposz, dal, óda, strófaszerkezet, elégia, ekloga, episztola, ars poetica, 

átváltozástörténet 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – Biblia Órakeret  10 óra 

Előzetes tudás Bibliai történetek, az Ó- és Újszövetség néhány szereplője. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A bibliai történetek etikai vonatkozásainak tudatosítása. Bibliai 

élethelyzetek, magatartásformák, témák, motívumok megismerése, 

befogadásának képessége, továbbélő hatásuk tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Kapcsolódá

si pontok 

Taneszközök 

Szemelvények az 

Ószövetségből  

(Teremtéstörténet, 

Kiűzetés az 

Édenből, Káin és 

A tanuló 

– megismer/ 

felismer bibliai 

élethelyzeteket, 

magatartásformákat, 

Tanulói 

tevékenységek 

szervezése 

pármunka, 

csoportmunka, 

Vizuális 

kultúra;  

ének-zene:  

a Biblia 

hatása más 

bibliai atlasz, 

internetes 

hozzáférés, 

biblikus témájú 

festmények,  



 

 

 

Ábel,  két 

bűnismétlő és 

pusztulástörténet, 

Izsák feláldozása, 

Jónás könyve, 

zsoltárok). 

 

Szemelvények az 

Újszövetségből  

(Máté 

evangéliuma; 

példabeszédek: A 

magvető példázata 

esetleg A tékozló 

fiú története, Pál 

apostol 

„szeretethimnusza”

; az Apokalipszis 

egy részlete). 

 

A bibliai 

hagyomány 

továbbélése az 

európai és a 

magyar szóbeli és 

írásos kultúrában 

(pl. szókincsben, 

szólásokban, 

témákban, 

motívumokban). 

témákat, 

motívumokat; 

– tudja néhány 

közkeletű bibliai 

szólás, állandósult 

kifejezés eredetét és 

jelentését; 

– ismeri a Bibliához 

kapcsolódó ünnepek, 

hagyományok 

(karácsony, húsvét, 

pünkösd, vízkereszt 

stb.) eredetét, 

tartalmát; 

– tudatosítja a bibliai 

motívumok, témák, 

műfajok 

továbbélését a 

kultúrában;  

– ismeri a Biblia 

máig tartó hatását az 

európai irodalomra 

és művészetre (zene, 

képzőművészet, 

film; dramatikus 

hagyomány; 

parafrázisok, 

adaptációk többféle 

művészeti ágból). 

prezentációkészítés. 

Listakészítés, rövid 

esszé, értelmezés, 

összehasonlítás,  

megbeszélés, vita. 

 

Portfóliókészítés. 

művészeti 

ágakra; 

különböző 

korok 

bibliai 

témafeldolg

ozásai, 

különféle 

művészeti 

ágak 

példáival. 

Power-Point-

bemutató 

zeneműrészletek 

internetes 

kapcsolat vagy 

CD-lejátszó 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biblia, Ószövetség, Újszövetség, kánon, teremtéstörténet, pusztulástörténet, 

zsoltár, próféta, evangélium, apostol, példabeszéd, apokalipszis 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai irodalom a 4–15. 

században (középkori) 

Órakeret  6 óra 

Előzetes tudás Himnusz, verses epika, rím, középkor. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési 

és munkaformák  

Kapcsolódá

si pontok 

Taneszközök 

Szemelvények a 

4–14. századi 

európai 

irodalomból, 

himnuszköltészet 

(Assisi Szt. 

A tanuló 

– megérti a 

történelmi és 

művelődéstörténeti 

korszakolás 

problémáit (ókor- 

Tanulói tevékenységek 

szervezése pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészítés 

listakészítés, rövid 

esszé, értelmezés, 

Vizuális 

kultúra; 

ének-zene: a 

középkori 

építészet, 

képzőművés

inter-netes 

hozzáférés 

képzőmű-

vészeti, 

kultúrtörténeti 

diasorok, 



 

 

 

Ferenc, J. da 

Todi),  

vallomás 

(Augustinus); 

legendák; hősi 

ének (Roland-

ének),  

trubadúr- és 

lovagi költészet 

(W. von der 

Vogelweide), 

vágánsdalok.  

Dante: Isteni 

színjáték 

(részlet/ek a 

Pokolból). 

Villon művei 

(egy-két részlet a 

Nagy 

testamentumból, 

15. sz.). 

középkor- reneszánsz 

fogalmak 

koordinátái);  

– megismerkedik a 

középkori irodalom 

jellegével az 

ókeresztény és 

középkori 

szakaszban; a 

vallásos és világi 

irodalom 

együtthatásával; 

– tud példákat hozni 

a különféle 

irodalomtípusokra 

(pl. kolostori, lovagi 

és vágáns irodalom), 

összhangban a 

korszak világképével, 

értékrendjével; 

– felismeri az 

antikvitás hatását a 

középkorra; néhány 

szemelvény alapján 

értékeli Dante és 

Villon életművének 

jelentőségét. 

összehasonlítás, 

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

zet, zene 

néhány 

alkotása.  

 

Informatika: 

tájékozódás 

a Villon-

fordításokró

l. 

PowerPointbe

mutató 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

középkori irodalom, himnusz, legenda, vallomás, trubadúr, lovagi költészet, 

vágánslíra, nyugat-európai verselés, rím, tercina, testamentum, balladaforma, 

refrén 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Középkori nyelvemlékek Órakeret  3 óra 

Előzetes tudás Nyelvtörténeti alapismeretek, szórványemlék, szövegemlék, kódex, legenda, 

himnusz. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési 

és munkaformák  

Kapcsoló-

dási pontok 

Tanesz-közök 

Középkori 

írásbeliség, 

műfajok, 

nyelvemlékek.  

 

Halotti beszéd és 

könyörgés; 

A tanuló 

– értelmezi a 

magyar nyelvű 

kultúra legkorábbi 

emlékeit (kötelező 

művek: HB, ÓMS); 

– megismeri a 

Tanulói tevékenységek 

szervezése pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészítés, 

grafikai szervezők 

használata 

listakészítés, rövid esszé, 

Történelem 

és állampol-

gári 

ismeretek: a 

könyvkészít

és 

történetéről: 

internetes 

kapcsolat 

szöveg-részletek 



 

 

 

Ómagyar Mária-

siralom. 

 

 

középkori 

írásbeliség 

sajátosságait;   

– tudatosítja a 

nyelvemlékek 

szerepét, 

jelentőségét és 

továbbélésüket 

későbbi korokban 

(l. „Halotti beszéd”-

ek – Kosztolányi, 

Márai) 

értelmezés, 

összehasonlítás, 

reflektálás, megbeszélés, 

vita 

 

kéziratoktól 

a 

könyvnyom

tatásig; 

könyvtártört

énet. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

írásbeliség, szóbeliség, nyelvemlék, szövegemlék, kódex, prédikáció 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai irodalom a 14–16. 

században (reneszánsz) 

Órakeret  5 óra 

Előzetes tudás Szerkesztett ciklus, kötet, versszerkezet, rím, rímképlet, lírai én, novella, 

reneszánsz. 

További feltételek Személyi:  

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Kapcsolódá

si pontok 

Taneszközök 

Szemelvények a 

14–16. századi 

európai 

reneszánsz 

irodalomból.  

 

Az itáliai kora 

reneszánsz 

irodalomból:  

Petrarca: 

Daloskönyv Ti 

szerencsés füvek, 

Pó, földi kérgem 

…. c. szonettjei 

Boccaccio: 

Dekameron Első 

nap harmadik 

novellája 

A tanuló 

– értelmezi a 

művelődéstörténeti 

és stílustörténeti 

korszakolás 

problémáit 

(középkor/ 

reneszánsz és 16–17. 

sz.);  

– tudatosítja a 

legfontosabb 

reneszánsz 

eszményeket, 

értékeket, tárgyakat, 

témákat;   

– Petrarca és 

Boccaccio néhány 

műve alapján 

megismerkedik a kor 

lehetséges/ sajátos 

alkotói 

magatartásaival 

Tanulói 

tevékenységek 

szervezése pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészítés, 

grafikai szervezők 

használata 

listakészítés, rövid  

esszé, értelmezés,  

összehasonlítás, 

reflektálás,   

megbeszélés, vita 

 

Vizuális 

kultúra; 

ének-zene: a 

reneszánsz 

építészet, 

képzőművés

zet, zene 

néhány 

alkotása. 

zenei anyag, CD-

lejátszó vagy 

internetes 

hozzáférés 

képző-művé-szeti 

diák, PowerPoint- 

bemutató 



 

 

 

(kettősségek: tudós 

humanizmus és 

személyes 

élményanyag, ill. a 

szórakoztatás 

szándéka); pontosítja 

ismereteit műelemzés 

alapján a novella 

műfajáról; felismeri a 

szonettformát. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

reneszánsz, humanizmus, humanista, novella, szonett, versciklus 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Janus Pannonius portréja Órakeret  6 óra 

Előzetes tudás Időmértékes verselés, disztichon, epigramma, elégia, ars poetica.  

Humanizmus, humanista. 

Ismétlés: Pannónia dicsérete (memoriter is). 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Kapcsolódási 

pontok 

 

Tanesz-közök 

Janus Pannonius 

lírája, jellemző 

témái (humanista 

természet- és 

értékszemlélet, 

búcsúvers, 

költészetének 

utóélete  

Epigrammák és 

elégiák Egy 

dunántúli 

mandulafáról, 

Búcsú Váradtól, 

Saját lelkéhez). 

A tanuló  

– megismeri egy 

humanista alkotó 

portréját, költői és 

emberi 

szerepvállalását; 

személyes 

élményanyagának 

költészetformáló 

szerepét;  

– tudatosítja, 

értékeli az életmű 

néhány fontos 

témáját, a lírai 

alany magatartását 

(pl. költői öntudat, 

művészi becsvágy, 

búcsúzás, betegség, 

katonáskodás, test 

és lélek);  

Tanulói 

tevékenységek 

szervezése 

pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészí-

tés, 

grafikai 

szervezők 

használata 

listakészítés, rövid 

esszé, értelmezés, 

összehasonlítás, 

refelktálás, 

megbeszélés, vita 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 15. 

sz. kulturális 

élete 

Magyarországo

n. 

 

Vizuális 

kultúra; ének-

zene: a 

reneszánsz 

kultúra 

Magyarorszá-

gon. 

zenei részletek 

internetes kapcsolat 

vagy CD-lejátszó 

 



 

 

 

– megismeri néhány 

fogalom változó 

jelentését (pl. 

elégia, epigramma);  

– elemzési 

minimuma: 

Pannónia dicsérete 

és Janus Pannonius 

még egy műve 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

elégia, epigramma, búcsúzásvers, refrén, disztichon, költői magatartás, irónia, 

gúny, interkulturalitás, újplatonizmus 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Balassi Bálint portréja Órakeret  8 óra 

Előzetes tudás Reneszánsz, kompozíció, ütemhangsúlyos verselés, lírai én, téma, motívum. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési 

és munkaformák  

Kapcsolódá

si pontok 

Tan-eszközök 

Balassi Bálint 

lírája; költői 

tudatosság; az 

életmű néhány 

tematikus és 

formai 

jellemzője. 

Egy katonaének 

(kompozíció, 

értékrend). 

Legalább további 

két mű 

értelmezése 

Hogy Júliára 

talála, így 

köszöne néki, 

Kiben az Celia 

szerelméért való 

gyötrelméről szól   

Istenes tematika, 

könyörgésvers, 

Adj már 

csendességet; 

A tanuló  

– megismeri az 

alkotó költői 

portréját és 

magatartását (az 

életmű 3-4 darabja 

nyomán); 

– tudatosítja az 

életmű 

megközelítési 

problémáit 

(kötetkompozíció; 

kéziratos 

énekeskönyv; 

különféle 

felfogások: 

kompozíció/tematik

a); 

– megkülönbözteti 

a dallamvers és 

szövegvers 

fogalmát; 

– tud ritmizálni 

Tanulói tevékenységek 

szervezése: pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészítés, 

grafikai szervezők 

használata listakészítés, 

rövid esszé, értelmezés, 

összehasonlítás,  

reflektálás, megbeszélés, 

vita 

 

Történelem, 

társadalmi 

és 

állampolgár

i ismeretek: 

a 16. sz. 

kulturális 

élete 

Magyarorsz

ágon. 

Vizuális 

kultúra: a 

reneszánsz 

kultúra 

Magyarorsz

ágon; az 

arany- 

metszés. 

internetes 

hozzáférés, 

diasorok 

PowerPoint-

bemutató 



 

 

 

Szövegvers, 

Megformáltság, 

szerkezet 

(aranymetszés, 

hárompillérű 

kompozíció). 

ütemhangsúlyos 

formákat, felismeri 

a Balassi-strófát;  

– elemzési 

minimuma: Egy 

katonaének és még 

egy-két műve. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

kötetkompozíció, dallamvers, szövegvers, ütemhangsúlyos verselés, 

rímelhelyezkedés, Balassi-strófa 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – drámajátékos 

tevékenységgel 

Órakeret   

2 óra 

Előzetes tudás Dramatikus megjelenítés, előadási formák. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyzetfelismerés és rögtönzés szerepe hétköznapi szituációkban, váratlan 

helyzetek kezelése. 

A megismert emberi magatartásformák mérlegelő megítélése. 

Színház- és drámatörténeti ismeretek drámajátékos tevékenységgel történő 

megközelítése. A dráma és a színjáték műfaji sajátosságainak vizsgálata, és 

elhelyezése a dráma- és színháztörténet korszakaiban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Kapcsolódási 

pontok 

Tan-eszközök 

Néhány sajátos 

színjátéktípus a 

10–16. 

században (a 

középkor és 

reneszánsz 

vallásos és világi 

előadási formái). 

 

A tanuló 

– részt vesz a 

témakörhöz 

kapcsolódó 

drámajáték 

előkészítésében és 

előadásában;  

– képes rögtönzésre 

(cselekményváz és 

adott állandó 

típusok alapján);  

– megismer 

néhányat az európai 

színjátszás máig élő 

hagyományaiból;  

– felismeri az 

előadásmódok és 

színpadformák 

sokféleségét a 

középkori 

játéktípusokban. 

Tanulói 

tevékenység 

szervezése 

Pármunka,  

csoportmunka, 

karaktertípusok 

alkotása, 

cselekményváz 

írása, 

színpadképek 

 

Tánc és dráma: 

dráma és 

színháztörténet, 

játéktípusok. 

internetes 

hozzáférés 

filmrész- 

letek 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

misztériumjáték, moralitás, passió, rögtönzés, színpadformák. 

 

Tematikai egység/ Színház- és drámatörténet – az angol színház a 16–17. Órakeret  6 óra 



 

 

 

Fejlesztési cél században és Shakespeare 

Előzetes tudás A drámai műnem. A tragédia műfaja, alapfogalmai.  

Drámai szövegek olvasása, elemzése, előadása, egy dráma ismerete. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A drámai műnem. A tragédia műfaja, alapfogalmai.  

Drámai szövegek olvasása, elemzése, előadása.  

Lehetséges: Romeo és Júlia ismerete (8. évfolyam). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Az angol 

színház a 16–

17. században 

(színház, 

előadás és 

dramaturgia 

összekapcsoló

dása). 

 

Shakespeare 

egy drámája 

Romeo és 

Júlia, Hamlet 

– részletek  

A tanuló 

– ismer néhány 

Shakespeare-témát, 

szállóigét; 

– képes egy mű 

részletes elemzése 

kapcsán a hősök 

jellemzésére, 

magatartásuk, 

konfliktusaik 

értékelésére; 

– megérti a befogadói 

elvárások (korabeli 

közönség) és a 

dramaturgia 

összefüggését; 

– részt vesz egy 

jelenet 

kidolgozásában és 

előadásában;  

– felismeri a dráma 

másik létformáját 

(aktuális színházi 

előadások, rendezői 

értelmezések 

hatásával); értékeli az 

újrafordítások, filmes 

feldolgozások 

szerepét;   

– lehetőség szerint 

megtekint egy 

színházi előadást 

(vagy felvételét); 

– műismereti 

minimuma: egy 

Shakespeare-dráma 

elemző feldolgozása 

és memoriter: egy 

monológ/részlete; 

– alkalmassá válik az 

Tanulói 

tevékenységek 

szervezése pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészítés, 

grafikai szervezők 

használata 

listakészítés, rövid 

esszé, értelmezés, 

összehasonlítás, 

megbeszélés, vita 

reflektálás, 

 

Vizuális 

kultúra; ének-

zene; 

mozgókép-

kultúra és 

médiaismeret: 

illusztrációk, 

zenei és 

filmes 

feldolgozások 

Shakespeare-

művekből. 

 

Dráma és 

tánc: 

színháztörténe

t, 

színházművés

zet, színpadi 

hatás. 

internetes 

hozzáférés 

drámaelőadások 

részletei  képek az 

angol színházról, 

PowerPoint-

bemutató 



 

 

 

adott műről szóló 

vélemények kritikus 

befogadására; egy 

szóbeli érettségi 

témakör anyagának 

összeállítására és az 

abban megjelölt 

feladat kifejtésére.   

Kulcsfogal- 

mak/ 

fogalmak 

drámai műfajok, drámai szerkezet, drámai nyelv, drámai jellem, blank verse 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – késő reneszánsz, barokk, 

klasszicizmus (16–17. század) 

Órakeret  2 óra 

Előzetes tudás Reneszánsz, humanizmus, reformáció. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes kapcsolat, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A reneszánsz, barokk, klasszicista életeszmény mai tanulságai.  

Annak belátása, hogy a különböző korszakok egyaránt gazdagították az emberi 

kultúrát. 

A kronológiai tájékozottság, a fogalmi műveltség, a történeti érzék 

továbbfejlesztése (pl. művelődéstörténeti korszak, korstílus, stílusirányzat, 

irányzatok egymás mellett élése); képesség a reneszánsz és a 

barokk/klasszicizmus alapvető formai és stílusjegyeinek azonosítására, 

megnevezésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Kapcsolódási 

pontok 

Tanesz-közök 

A reneszánsz 

kései szakasza 

(manierizmus)

. 

Szemelvény a 

korszakból: 

Cervantes: 

Don Quijote 

(részlet). 

 

 

A tanuló  

– ismeri a 

fogalomhasználati 

problémákat 

(művelődéstörténeti 

korszak, korstílus, 

stílusirányzat); 

– tisztában van 

irányzatok egymás 

mellett élésével; 

– meg tudja 

különböztetni a 

reneszánsz / barokk 

alapvető formai és 

stílusjegyeit, ismeri 

ezek esztétikai 

hátterét;  

Műismereti 

minimuma: 

Cervantes: Don 

Quijote (részlet). 

Tanulói 

tevékenységek 

szervezése 

pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészí-

tés, 

grafikai 

szervezők 

használata 

listakészítés, rövid 

esszé, értelmezés, 

összehasonlítás,  

megbeszélés, vita,  

reflektálás 

 

Vizuális 

kultúra; ének-

zene: az 

irányzatokhoz 

kapcsolódó, 

jellemző 

alkotások 

formajegyei 

(minden 

művészeti 

ágból). 

internetes kapcsolat 

zenei-részletek 

diasorok: 

barokk klasszicista 

épületek, szobrok, 

festmények  

PowerPoint-

bemutató 



 

 

 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

reneszánsz, barokk; korstílus, stílusirányzat 

 

 

 

Magyar nyelv 

10. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szöveg (bontva)  

Órakeret  

7 óra 

Előzetes tudás 

A szövegértési és szövegalkotási képesség megfelelő szintje: szövegértési, 

szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes tudás aktiválása, 

szintézis, szelektív olvasás stb.) 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 alkalmazása a gyakorlatban. 

A szöveg általános szerkezetének, a szövegértelem összetevőinek megfigyelési 

és értelmezési képességének fejlesztése a legjellemzőbb szövegtípusokon.  

A valamilyen szempontból egymással összefüggő szövegek közötti 

értelemhálózat felismertetése.  

A szövegelemző képességek fejlesztése: a szövegfeldolgozás módjainak 

gyakorlása a feladatnak megfelelő leghatékonyabb olvasástípus alkalmazásával. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok és nyelvhasználati 

színterek szerint. 

A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra. 

A legjellegzetesebb szövegtípusok: a beszélt nyelvi társalgási és az 

írott monologikus szövegek. 

A szóbeli és írott szövegek szerepe, minősége, eltérő jegyei. 

Szövegköziség, az internetes szövegek jellemzői.  

A szövegtípusok általános jellemzőinek felismertetése, az írott és 

internetes szövegek összehasonlítása, az eltérő és azonos jegyek 

megfigyelése és megnevezése.  

Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, 

a különböző forrásokból származó adatok megbízhatóságának és 

használhatóságának kérdései.  

A különböző forrásból származó információk megadott szempontok 

szerint való összehasonlítása, megvitatása, kritikai következtetés 

levonása. 

Intertextualitás.  

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a 

forrásszövegek típusai. 

 

Idegen nyelvek: az idegen 

nyelvi szöveg/ek kultúrafüggő 

felépítése. 

 

Biológia-egészségtan; fizika; 

kémia; földrajz: a 

természettudományos 

ismeretterjesztő szövegek 

témahálózata, szókincse, 

felépítése. 



 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Intertextualitás. 

Szövegtípus (monologikus, dialogikus és polilogikus; beszélt, írott, elektronikus; 

spontán, tervezett). 

Szövegműfaj (elbeszélő, leíró, érvelő). 

Nyelvhasználati színterek szerinti szövegtípus (mindennapi, közéleti és hivatalos, 

tudományos, sajtó és média, szépirodalmi). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Stilisztikai alapismeretek Órakeret 10 óra  

Előzetes tudás Befogadói és műelemzési tapasztalatok, alapvető szóképek és alakzatok, nyelvi 

játékok, kreatív írás. 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.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A jellegzetes stílustípusok (stílusárnyalatok) megismerése (pl. a 

társalgás bizalmas vagy közömbös), felismerése, hatásának 

elemzése. 

A nyelvi szintek alkalmi és a szótárakban jelölt állandó 

stílusértékének megfigyelése, felismerésük, valamint alkalmazásuk a 

szövegalkotásban. 

A leggyakoribb stílusrétegek jellemzőinek megismerése, 

felismerése, elemzése, összefüggésben a szövegtani jellemzőkkel. 

A szövegek stílusának, jelentésének a befogadóra tett hatásának 

(stílushatás) megtapasztalása, vizsgálata; stílusgyakorlatok, 

szövegtranszformációk. 

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.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

különböző forrásszövegek 

stílusjellemzői. 

 

Idegen nyelvek: beszélt nyelvi 

stílusregiszterek. 

 

Biológia-egészségtan; fizika; 

kémia; földrajz: metaforák a 

természettudományos 

szövegekben. 

 

Dráma és tánc: társalgási 

stílusárnyalatok megjelenítése. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: nyilvános 

megnyilatkozások, különféle 

műsortípusok, illetve internetes 

felületek jellemző 

stílusregiszterei. 

 

Informatika: 



 

 

 

kézikönyvhasználat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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 (ellipszis, kötőszóhiány, ismétlődés, gondolatritmus, oximoron).  

Mondatstilisztikai eszköz (verbális stílus, nominális stílus, körmondat). 

Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés, alliteráció, áthajlás, figura 

etymologica, expresszivitás, eufemizmus, evokáció, archaizálás, egyéni szóalkotás, 

poétizáció. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Jelentéstan Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás 

Befogadói, jelentéselemzési tapasztalatok. Szókincs, világismeret. 

Az azonos alakú, többjelentésű és a rokon értelmű szavak, alkalmazásuk a beszélt 

és írott szövegalkotásban. Közmondások, szólások jelentésének és eredeti 

funkciójának ismerete, nyelvi és nem nyelvi kommunikációs üzenetek jelentése. 

Közismert egynyelvű szótárak önálló használata (pl. értelmező, szinonima). 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A hangalak és jelentés viszonyának felismerése, értelmezése különböző 

beszédhelyzetekben. A mondat és szövegjelentést meghatározó tényezők 

felismerése. 

A magyar szórend megváltozása és az üzenet jelentésváltozása közötti 

összefüggés felismerése mondat-átalakítási gyakorlatokkal. 

Nyelvünk gyakori metaforikus kifejezéséinek és használati körének megfigyelése, 

értelmezése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szavak jelentésének szerkezete, jelentéselemek.  

A hangalak és jelentés viszonya, jelentésmező.  

Motivált és motiválatlan szavak felismerése, használata. 

A metaforikus kifejezések szerkezete, jellemző típusai, használati 

köre. 

A mondat és szövegjelentés.  

A jelentés szerepe a nyelvi szerkezetek kialakításában. A jelentés és 

a nyelvi-grammatikai funkció összefüggése. 

A szórend jelentésváltozatainak megfigyelése, hatásértelmezés. 

Egynyelvű szótárak használata. 

Idegen nyelvek: motivált, 

motiválatlan szavak, szórend. 

 

Informatika: hangalak és 

jelentés. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; etika; 

filozófia: kifejezések köznyelvi 

és tantárgyi jelentése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, jelhasználati szabály. Denotatív, 

konnotatív jelentés.  

Metaforikus jelentés. 

Motivált és motiválatlan szó, hangutánzó, hangulatfestő szó. 

Egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló alakú szópár, 

ellentétes jelentés. 

 

 



 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegértés, szövegalkotás (bontva)  Órakeret 5 óra 

Előzetes tudás 

A tanult szóbeli, írott és elektronikus szövegtípusok és jellemzőik. Olvasási 

stratégiák és azok adekvát alkalmazása különböző típusú és műfajú szövegek 

feldolgozásában, nyomtatott és elektronikus adathordozókon. A szöveg 

információinak és gondolatainak értelmezése és értékelése. A szövegalkotás 

lépései, az anyaggyűjtés technikák. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szöveg tartalmának, céljának megfelelő jegyzetelési technika kialakítása. 

A társalgás általános szerkezetének, szabályszerűségének megfigyelése. 

A leggyakoribb hivatalos szövegtípusok szerkezetének, formájának 

megismertetése, tárgyszerű és funkcionális hivatalos szövegek alkotásának 

képessége. 

Az esszéírás technikájának megismerése és alkalmazása különböző témájú és 

típusú esszé írásakor. 

A kritikai gondolkodás és a felelősségérzet fejlesztése elektronikus, internetes 

szövegtípusok hitelességének, megbízhatóságának vizsgálata, az internetes 

szövegek adta nyilvánosság etikai, jogi kérdéseinek értelmezése során. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Önálló szövegfeldolgozás a szövegbefogadás céljának megfelelő 

olvasási stratégia és szöveg-feldolgozási mód megválasztásával. A 

szöveg és kép összefüggése. Hatékony jegyzetelési és vázlatírási 

technikák megismerése, adekvát alkalmazásuk. 

Különböző magánjellegű és hivatalos szövegek szerkezetének, 

jellemzőinek megismerése, hivatalos szövegek alkotásának 

képessége. 

Szövegátalakító gyakorlatok szempontváltással, a kommunikációs 

célnak megfelelően: adott szempontok és terjedelem szerinti 

szövegtömörítés, szövegbővítés. 

Az anyaggyűjtés módjai írott és nem írott források felhasználásával, 

az idézés szabályai. 

Önálló, több forrástípusra is kitérő könyvtári anyaggyűjtés 

(katalógus- és adatbázis-használat, forráskiválasztás, visszakeresést 

biztosító jegyzetelés) és az információknak a feladatnak megfelelő 

alkotó és etikus felhasználása. Pontos forrásmegjelölés. 

Az esszé típusai, jellemzői, az esszéírás folyamata. 

A tanulmány, az értekezés jellemzői, kidolgozásának állomásai.  

Néhány, gyakoribb internetes szöveg szerkezetének, 

megjelenésének, közlési szándékának megfigyelése, a tapasztalatok 

felhasználása a szövegbefogadáskor, az internetes szövegek 

nyilvánosságának kérdése, etikája. 

Internetes szövegalkotási gyakorlatok (pl. szöveges adatbázis, 

forrásjegyzék összeállítása, fórum, blogbejegyzés írása). 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

esszéírás.  

 

Valamennyi tantárgy: 

vázlatírás, jegyzetelés. 

 

Informatika: 

információkezelés, 

forrásfelhasználás, hivatkozás, 

szöveges adatbázis, az 

internethasználat jogi, etikai 

kérdései. 



 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hivatalos levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, meghatalmazás, 

elismervény. Esszé, értekezés, tanulmány. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírási ismeretek (bontva)  

Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás Helyesírási alapelvek felismerése, használata, írásjelek adekvát használata, 

helyesírási szótárak ismerete és használata a gyakorlatban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi normaérzék, a normakövető írás fejlesztése. 

A helyesírás rendszerszerűségének megismertetése. 

A hibajavítási képesség és az önkorrekció fejlesztése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Helyesírási szótárak, elektronikus helyesírás-ellenőrző programok 

szerkezetének és működésének megismerése, használatuk az iskolai 

és a mindennapi szövegalkotásban. 

Az internetes szövegek eltérő helyesírásának, jelhasználatának 

funkciója. 

A normától való eltérés stilisztikai hatásának felismerése, 

értelmezése. 

Minden tantárgy: helyesírás. 

 

Informatika: helyesírás-

ellenőrző programok ismerete, 

használata. 

 

Irodalom 

10. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – barokk, klasszicizmus (16–17. század) Órakeret  1 óra 

Előzetes tudás Reneszánsz, humanizmus, reformáció. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes kapcsolat, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A barokk, klasszicista életeszmény mai tanulságai.  

A kronológiai tájékozottság, a fogalmi műveltség, a történeti érzék 

továbbfejlesztése (pl. művelődéstörténeti korszak, korstílus, stílusirányzat, 

irányzatok egymás mellett élése); képesség a barokk/klasszicizmus alapvető 

formai és stílusjegyeinek azonosítására, megnevezésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Kapcsoló-

dási pontok 

Taneszközök 

Barokk és 

klasszicizmus a 

17. században 

(háttér, 

tematika, stílus- 

és 

formajegyek). 

A tanuló  

– ismeri a 

fogalomhasználati 

problémákat 

(művelődéstörténeti 

korszak, korstílus, 

stílusirányzat); 

Tanulói 

tevékenységek 

szervezése 

pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészítés, 

grafikai szervezők 

Vizuális 

kultúra; 

ének-zene: az 

irányzatokho

z kapcsolódó, 

jellemző 

alkotások 

internetes 

kapcsolat 

zenei-részletek 

diasorok: 

barokk 

klasszicista 

épületek, 



 

 

 

Szemelvényrész

letek az 

irányzatokról, 

szerzőkről, 

művekről. 

– tisztában van 

irányzatok egymás 

mellett élésével; 

– meg tudja 

különböztetni a 

reneszánsz/ barokk / 

klasszicizmus 

alapvető formai és 

stílusjegyeit, ismeri 

ezek esztétikai 

hátterét. 

használata 

listakészítés, rövid esszé, 

értelmezés, 

összehasonlítás, 

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

formajegyei 

(minden 

művészeti 

ágból). 

szobrok, 

festmények  

PowerPoint-

bemutató 

Kulcsfogamak/ 

fogalmak 

barokk, klasszicizmus; korstílus, stílusirányzat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Látásmód – Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem Órakeret  7 óra 

Előzetes tudás Barokk, eposz, eposzi konvenciók (kellékek). 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

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. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Kapcsolódá

si pontok 

Taneszközök 

Magyar barokk 

irodalom.  

Szemelvény: 

Pázmány Péter 

értekező 

prózájából 

(hitvita, 

prédikáció). 

 

Zrínyi Miklós: 

Szigeti 

veszedelem 

(vagy 

részletek); a 

barokk eposz 

(szerkezet; 

koncepció; 

embereszmény/ 

a főhős mint 

Krisztus 

katonája; 

A tanuló  

– felismeri a barokk 

formajegyeit az 

irodalmi művekben 

és más művészeti 

ágakban is, 

összhangban az 

irodalommal;  

– megismeri 

világkép és műfajok, 

poétikai / retorikai 

megoldások 

összefüggését;   

– tisztában van az 

eposzi kellékek 

hagyományozódásáv

al, az antik és barokk 

eposzok 

különbségével 

(koncepció, 

szerkezet, értékrend, 

Tanulói 

tevékenységek 

szervezése 

pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészítés, 

grafikai szervezők 

használata 

listakészítés, rövid 

esszé, értelmezés, 

összehasonlítás, 

megbeszélés, vita 

reflektálás 

Vizuális 

kultúra; 

ének-zene: a 

barokk 

formajegyei 

más 

művészeti 

ágakban. 

internetes 

kapcsolat 

festmények, 

képek, 

PowerPoint-

bemutató, 

zenei részletek 



 

 

 

értékrend). embereszmény); 

– műismereti 

minimuma:  Zrínyi 

Miklós: Szigeti 

veszedelem ( 

részlete). 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

barokk eposz, eposzi konvenciók a barokkban, erkölcsi érték, heroizmus, 

körmondat 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – drámajátékos 

tevékenységgel 

Órakeret  2 óra 

Előzetes tudás Dramatikus megjelenítés, előadási formák. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyzetfelismerés és rögtönzés szerepe hétköznapi szituációkban, váratlan 

helyzetek kezelése. 

A megismert emberi magatartásformák mérlegelő megítélése. 

Színház- és drámatörténeti ismeretek drámajátékos tevékenységgel történő 

megközelítése. A dráma és a színjáték műfaji sajátosságainak vizsgálata, és 

elhelyezése a dráma- és színháztörténet korszakaiban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Kapcsolódás

i pontok 

Taneszközök 

Színjátéktípus 

a 10–16. 

században, 

rögtönzés 

cselekményvá

z alapján. 

 

A tanuló 

– részt vesz a 

témakörhöz 

kapcsolódó 

drámajáték 

előkészítésében és 

előadásában;  

– képes rögtönzésre 

(cselekményváz és 

adott állandó típusok 

alapján);  

– megismer néhányat 

az európai színjátszás 

máig élő 

hagyományaiból;  

– felismeri az 

előadásmódok és 

színpadformák 

sokféleségét a 

középkori 

játéktípusokban. 

Tanulói tevékenység 

szervezése 

Pármunka,  

csoportmunka, 

karaktertípusok 

alkotása, 

cselekményváz írása, 

színpadképek 

 

Tánc és 

dráma: 

dráma és 

színháztörtén

et, 

játéktípusok. 

internetes 

hozzáférés 

filmrész- 

letek 

 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

commedia dell’arte, farce, állandó típusok 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista 

színház (17. század) 

Órakeret  6 óra 

Előzetes tudás Barokk és klasszicizmus a 17. században. Ars poetica. 

Drámatörténeti és drámaelméleti ismeretek. Komikum és tragikum. 



 

 

 

Lehetséges: Fösvény vagy más Molière-mű ismerete. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az emberi magatartások sokféleségének belátása és felelős megítélése. 

Kötelesség és szenvedély, egyén és közösség viszonya. 

A klasszicista normatív esztétika sajátosságainak (műfaji hierarchia, 

szabályok); a korabeli elvárások és a dramaturgia összefüggésének 

felismertetése. A komikum műfajformáló minőségének és változatainak 

megértése pl. drámajátékban való részvétel révén. Műelemző képesség 

fejlesztése: egy mű részletes elemzése, a hősök jellemzése, magatartásuk, 

konfliktusaik értékelése. Színházlátogatás, illetve színházi előadás 

élményének megbeszélése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Kapcsolódá

si pontok 

Taneszközök 

A klasszicizmus 

elvárásai. 

Tragédia és 

komédia. 

A francia 

színház a 17. 

században 

(színház, 

előadás és 

dramaturgia 

összekapcsolód

ása). 

Molière: 

Tartuffe. A 

komikum 

megjelenési 

formái. 

A tanuló 

– felismeri a 

klasszicista normatív 

esztétika 

sajátosságait (műfaji 

hierarchia, 

szabályok); a 

korabeli elvárások és 

a dramaturgia 

összefüggését;  

– megérti a 

komikum 

műfajformáló 

minőségét és 

változatait (helyzet- 

és jellemkomikum); 

– képes egy mű 

részletes elemzése 

kapcsán a hősök 

jellemzésére, 

magatartásuk, 

konfliktusaik 

értékelésére; 

–  részt vesz egy 

jelenet 

kidolgozásában és 

előadásában;  

– lehetőség szerint 

megtekint egy 

színházi előadást 

(vagy felvételét);   

– műismereti 

minimuma: egy 

Molière-mű elemző 

feldolgozása és 

memoriter: egy 

részlet; 

Tanulói 

tevékenységek 

szervezése pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészítés, 

grafikai szervezők 

használata 

listakészítés, rövid 

esszé, értelmezés, 

összehasonlítás, 

megbeszélés, vita 

reflektálás 

Tánc és 

dráma: 

színháztörté

net, a 

színpadi 

kísérő zene, 

a 

koreográfia. 

internetes 

hozzáférés 

drámaelőa-dások 

részletei   

képek a francia 

színházról, 

PowerPoint-

bemutató 



 

 

 

– alkalmassá válik az 

adott műről szóló 

vélemények kritikus 

befogadására; egy 

szóbeli érettségi 

témakör anyagának 

összeállítására és az 

abban megjelölt 

feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

felvonás, jelenet, díszlet, jelmez, szerzői utasítás, hármas egység, mértéktartás, 

helyzetkomikum, jellemkomikum, nyelvi komikum, jellemtípus, bizalmas, 

rezonőr 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai irodalom a 18. században Órakeret  10 óra  

Előzetes tudás Felvilágosodás, klasszicizmus, regény, regényműfaji változatok. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/ interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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. 

Összehasonlítás és megkülönböztetés: az eszmetörténeti korszak, filozófiai 

irányzat és stílusirányzat kategóriáinak megkülönböztetése, összefüggések 

megvilágítása. Szemelvények, művek értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Kapcsolódá

si pontok 

Taneszközök 

A 

felvilágosodás 

irodalmának 

jellemző 

műfajai és 

stílusirányzatai: 

klasszicizmus, 

szentimentaliz-

mus 

(érzékenység), 

rokokó.   

Művek, 

szemelvények 

az angol, francia 

és német 

irodalomból, 

Voltaire 

Candide, 

részletek Defoe 

Robinson 

Crusoe, Swift 

A tanuló  

– megkülönbözteti az 

eszmetörténeti koszak, 

filozófiai irányzat és 

stílusirányzat 

kategóriáit;  

– megismeri a 

bölcseleti háttér és a 

stílusirányzat, műfaj, 

tematika néhány 

összefüggését, az 

egyes irányzatok 

jellemző tendenciáit, 

irodalmi műfajait az 

európai irodalmakból 

vett egyes 

szemelvények alapján;  

– felismeri a 

preromantika jellegét, 

szerepét; 

– választható 

Tanulói 

tevékenységek 

szervezése 

pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészítés, 

grafikai szervezők 

használata 

listakészítés, rövid 

esszé, értelmezés, 

összehasonlítás, 

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

Vizuális 

kultúra; 

ének-zene: 

klasszicizm

us, rokokó 

más 

művészeti 

ágakban; 

megzenésíte

tt irodalmi 

művek (pl. 

Goethe, 

Schiller 

alkotásai). 

 

Történelem, 

társadalmi 

és 

állampolgár

i ismeretek; 

filozófia; 

internetes 

kapcsolat 

festmények, 

képek, 

PowerPoint-

bemutató, 

zenei részletek 



 

 

 

Gulliver 

utazásai c. 

regényeiből, 

Rousseau, 

Goethe, Schiller 

különféle 

műfajú 

alkotásaiból.  

A választott 

szerzőkhöz, 

művekhez 

kacsolódó 

fogalmi 

ismeretek. 

beszámolót készíthet 

olvas- mányélménye 

vagy látott színházi 

élménye alapján 

(Defoe, Swift, Schiller 

művei);  

– műismereti 

minimuma: Swift, 

Voltaire, Goethe egy-

egy művének/ 

részletének ismerete. 

etika: a 

felvilágosod

ás korának 

bölcselete; 

értekezések 

a kor 

szerzőitől 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, rokokó, valóság és fikció, 

elbeszélői nézőpont, kalandregény, robinzonád, fejlődésregény, énregény, 

levélregény, tézisregény, ellenutópia, szatíra (szatirikus hangnem)  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai 

Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel 

Órakeret  20 óra 

Előzetes tudás Barokk és felvilágosodás. Anakreón és Horatius életművének néhány 

jellemzője. 

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez  

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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. 

Jellemző stílusirányzatok, műfajok, verstípusok és versformák felismertetése, 

összefüggésben Csokonai és Berzsenyi életművének jellegével 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Kapcsolódás

i pontok 

Taneszközök 

A 18. század 

irodalma a 

felvilágosodás 

előtt  

(a kuruc 

költészethez 

kapcsolódó 

irodalmi formák; 

Mikes Kelemen: 

Törökországi 

levelek részlete). 

 

A tanuló 

– ismereteket szerez 

a kuruc kor 

irodalmáról;  

– ismeri a magyar 

nyelv ügyében 

született 

legfontosabb 

programok, 

értekezések 

gondolatait; 

Kazinczy 

Tanulói 

tevékenységek 

szervezése 

pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészítés, 

listakészítés, rövid 

esszé, értelmezés, 

összehasonlítás, 

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

Vizuális 

kultúra; 

ének-zene: 

stílusirányzat

ok 

egymásmellet

tisége a 18. 

században.  

 

Földrajz: a 

témakörhöz, 

az alkotókhoz 

művelődéstörté-

neti atlasz 

 

internetes 

kapcsolat 

festmények, 

képek, 

PowerPoint-

bemutató, 

zenei részletek 



 

 

 

A felvilágosodás 

korának 

irodalma.  

Művelődési 

programok. 

Bessenyei 

György értekező 

prózai művének 

részlete –  

Magyarság. 

Alkotói 

csoportok, 

irodalmi 

központok, 

sajátos életutak 

Batsányi János, 

Kármán József. 

Kazinczy Ferenc 

irodalomszervez

ő tevékenysége 

és írói 

munkássága, 

epigrammái (A 

nagy titok, Írói 

érdem) 

 

Csokonai Vitéz 

Mihály portréja; 

életművének 

műfaji, formai és 

stiláris 

sokszínűsége  

A Reményhez, A 

tihanyi Ekhóhoz,  

és a Tartózkodó 

kérelem  alapján. 

 

Berzsenyi Dániel 

portréja; 

jellemző 

műfajok, témák, 

életérzések 

költészetében.  

A közelítő tél, A 

magyarokhoz I. . 

Levéltöredék 

barátnémhoz, 

értelmezése. 

 

Csokonai és 

Berzsenyi hatása, 

továbbélése a 

későbbi magyar 

tevékenységét; a 

magyar 

felvilágosodás 

időszakának, 

irodalmi életének 

néhány 

sajátosságát;  

– tudatosítja a 

nyelvújítási 

mozgalom 

jelentőségét;  

– tisztában van 

Csokonai és 

Berzsenyi 

életművének 

jellegével, az 

alkotók helyével, 

szerepével a 

magyar irodalom 

történetében; 

felismer jellemző 

stílusirányzatokat, 

műfajokat, 

verstípusokat és 

versformákat;  

– műismereti 

minimuma: Mikes 

Kelemen: 

Törökországi 

levelek (részlet), 

Kazinczy Ferenc 

egy epigrammája; 

Bessenyei György 

egy értekező prózai 

részlete; Csokonai 

Vitéz Mihály: A 

Reményhez (ált. 

isk., memoriter is); 

A tihanyi Ekhóhoz 

Tartózkodó 

kérelem; Berzsenyi 

Dániel: A közelítő 

tél, A magyarokhoz 

I. Levéltöredék  

barátnémhoz c. mű.  

– Csokonai és 

Berzsenyi kapcsán 

alkalmassá válik 

legalább 3-4 

alkotásuk és a 

műveikről szóló 

vélemények, 

elemzések 

kapcsolódó 

tájegységek, 

települések  



 

 

 

költészetben. értelmezésére; egy-

egy szóbeli témakör 

kifejtésére; 

memoriterek 

tolmácsolására 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

nyelvújítás, irodalmi élet, művelődési program, értekezés, szentencia, szimultán 

ritmus, bölcseleti óda, elégiko-óda, elégia, dal, episztola, létösszegzés, 

időszembesítő verstípus, antik strófaszerkezetek 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai irodalom a 19. század első 

felében (romantika, romantika és realizmus) 

Órakeret  15 óra  

Előzetes tudás Romantika, a romantikus korstílus néhány alapvető jellemzője; romantika és 

realizmus 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Kapcsolódá- 

si pontok 

Taneszközök 

A romantika 

irodalmának 

jellemzői 

(esztétikai elvek, 

művészi 

szabadság, stílus- 

és formajegyek; 

ironikus látásmód, 

groteszk minőség).  

Új műfajok, 

formák (pl. 

történelmi regény, 

bűnügyi történet, 

drámai költemény, 

verses regény). 

Társadalmi típusok 

(felesleges és 

karrierista hősök, 

hivatalnokok) 

megjelenése a 

romantikával 

egyidejű, realista 

szemléletű 

A tanuló  

– felismeri az 

életművek 

egymásmellettisé

gét az 1830-as 

években 

(klasszika, 

romantika, 

realizmus 

tendenciái, l. 

Goethe/ 

Hugo/Stendhal, 

Balzac) és a 

romantika 

korstílus-jellegét, 

jelentőségét; a 

romantika és a 

kritikus, realista 

szemlélet 

együtthatását;   

– megismeri az 

irodalmi 

liberalizmus 

Portfólió készítése. 

Tanulói 

tevékenységek 

szervezése: 

pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészítés, 

listakészítés, rövid 

esszé, értelmezés, 

összehasonlítás, 

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; 

vizuális 

kultúra; 

ének-zene: a 

romantika 

művészete.  

 

Mozgóképkul

túra és 

médiaismeret

: a romantika, 

romantikus 

mai 

médiaértelme

zése 

internetes 

kapcsolat 

festmények, 

képek, Power- 

Point- 

bemutató, 

zenei részletek 



 

 

 

művekben. 

 

Művek, 

szemelvények az 

angol/ amerikai, 

francia, német és 

orosz irodalomból: 

Novalis, E. T. A. 

Hoffmann, Poe; 

Scott,  Victor 

Hugo, Puskin, 

Hölderlin, 

Wordsworth, 

Shelley, Keats; 

illetve Balzac, 

Stendhal, Gogol 

műveiből. 

A választott 

szerzőkhöz, 

művekhez 

kacsolódó fogalmi 

ismeretek. 

szerepét és 

hatását az 

esztétikára (új 

műfaji változatok; 

stiláris és 

hangnemi 

összetettség, 

irónia és 

groteszk);   

– műismerete: 

Shelley, Keats, 

Poe, V. Hugo, E. 

T. A. Hoffmann, 

Puskin, illetve 

Balzac, Stendhal, 

Gogol egy-egy 

művének/ 

részletének 

ismerete; 

– képes egy 

választott/kijelölt 

epikai alkotás 

(házi olvasmány) 

elemző 

bemutatására a 

közös értelmezés 

után;  

– beszámolót/ 

könyvajánlót 

készíthet egyéni 

olvasmányélmény

e alapján a 

korszak 

műveiből;  

alkalmassá válik a 

korszakról, a 

szerzőkről, 

művekről szóló 

vélemények 

kritikus 

befogadására, egy 

lehetséges szóbeli 

tétel kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

műfajkeveredés, hangnemi kevertség, groteszk, irónia, bűnügyi történet, 

történelmi regény, verses regény, regényciklus, analitikus regény 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – Katona József: Bánk bán Órakeret  7 

óra  

Előzetes tudás Klasszicizmus és romantika. Tragédia, drámai szerkezet. A tragikus hős 

összeomlása. 

További feltételek Személyi:  

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység Élet-válaszutak a különböző helyzetekben és a figurák alakjában. 



 

 

 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Kapcsoló-

dási 

pontok 

Tanesz- 

közök 

Katona József: 

Bánk bán – sok 

szempontú 

műértelmezés.  

– magánéleti és 

közéleti 

konfliktus, 

alapkérdések;  

– a szereplők 

körei, Bánk 

összeomlása; a 

címszereplő 

megítélésének 

változatai; 

felépítés, 

szerkezeti 

megoldások (az 

V. felvonás 

szerepe).    

A tanuló 

– ismeri a magyar színház 

történetének néhány 

sajátosságát (az állandó 

magyar színház hiányát, 

törekvéseket a 

létrehozására);   

–  képes elemezni nemzeti 

tragédiánk sajátosságait 

(problematika, drámai 

szerkezet és nyelv, sajátos 

lezárás, „megoldás) 

– megismer néhány 

álláspontot a 

műértelmezéshez;  

– lehetőség szerint 

megtekint egy színházi 

előadást (vagy felvételét), és 

közös elemzéssel értékelik 

az adott interpretációt;  

– műismereti minimuma: a 

tragédia (házi olvasmány) 

elemző feldolgozása és 

memoriter: részlet(ek) a 

műből; 

– alkalmassá válik a mű 

értelmezéseinek kritikus 

befogadására; egy szóbeli 

érettségi témakör anyagának 

összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

Tanulói 

tevékenységek 

szervezése 

pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészí-

tés 

listakészítés, rövid 

esszé, értelmezés, 

összehasonlítás, 

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

Ének-zene: 

operafel-

dolgozás 

interne- 

tes kapcsolat 

  

az opera 

részletei,  

filmrészlet 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

vándorszínház, állandó színház, szerepkör, intrikus, naiva, késleltetés, drámai 

nyelv, klasszicizmus és romantika 

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: 

Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály 

Órakeret  17 óra   

Előzetes tudás Romantika; néhány népdal; ismeretek Kölcseyről, Vörösmartyról. 

Kölcsey Ferenc: Hymnus, Huszt (ált. isk.; memoriter is); Vörösmarty Mihály: 

Szózat (memoriter is). 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 



 

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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- és Vörösmarty-művek 

befogadásának, értelmezésének elősegítése, jelentőségük megértése, 

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

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszkö-zök 

Magyar irodalmi 

élet a 19. század 

első felében; 

orgánumok, 

folyóiratok, 

alkotói 

csoportok. A 

reformkori 

nemzeti 

romantika. 

A népiesség 

programjai. 

  

Kölcsey Ferenc 

alkotói portréja; 

közéleti szerep, 

egyéni és 

közösségi sors. 

Hymnus;  és még 

egy lírai alkotása 

(Vanitatum 

vanitas; Zrínyi 

dala; Zrínyi 

második éneke). 

 Értekező prózája 

Nemzeti 

hagyományok és 

a Parainesis 

részlete. 

Vörösmarty 

Mihály portréja. 

Romantikus 

világlátás, 

tematika és 

képalkotás 

lírában és 

drámában a 

Szózat; Előszó; 

Gondolatok a 

könyvtárban; A 

A tanuló 

– ismeri a magyar 

irodalom néhány 

sajátosságát a 19. 

század első felében;  

– felismeri a 

reformkor-nemzeti 

romantika-

népiesség fogalmak 

tartalmát, szerepét 

és jelentőségét; 

– tisztában van 

Kölcsey és 

Vörösmarty 

életművének 

jellegével, az 

alkotók helyével, 

szerepével a 

magyar irodalom 

történetében;  

– műismereti 

minimuma: 

Kölcsey: Hymnus, 

Huszt és még egy 

lírai mű, egy 

értekező prózai 

részlet; 

Vörösmarty: Szózat, 

Előszó és még egy-

két lírai mű, 

valamint a Csongor 

és Tünde; 

memoriterek; 

– Kölcsey és 

Vörösmarty 

kapcsán alkalmassá 

válik legalább négy 

alkotásuk és a 

műveikről szóló 

vélemények, 

Tanulói 

tevékenységek 

szervezése 

pármunka, 

csoportmunka, 

prezen-

tációkészítés 

listakészítés, rövid 

esszé, értelmezés, 

összehasonlítás, 

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

Vizuális 

kultúra; ének-

zene: a magyar 

romantika más 

művészeti 

ágakban; 

népdalok. 

 

Földrajz: az 

alkotókhoz 

kapcsolódó 

tájegységek, 

települések. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

reformkori 

művelődés és 

társadalmi élet. 

internetes 

kapcsolat 

festmények, 

képek, épületek, 

szobrok a magyar 

romantiká-ból 

PowerPoint-

bemutató, 

zenei részletek 



 

 

 

vén cigány) 

alapján, illetve a 

Csongor és 

Tünde 

értelmezésével 

(alapkérdések, 

értékszerkezet, 

motívumok, 

műfaji 

sajátosságok: 

mesejáték/ 

drámai 

költemény). 

elemzések 

értelmezésére; egy-

egy szóbeli témakör 

kifejtésére; 

memoriterek 

tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

irodalmi élet, népköltészet, népdalgyűjtés; nemzeti himnusz, értekezés, intelem, 

értékszembesítő és időszembesítő verstípus, rapszódia, romantikus irónia, 

drámai költemény 

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Életmű – Petőfi Sándor Órakeret  15 óra 

Előzetes tudás Romantika, népiesség, népdal, dal, helyzetdal, elbeszélő költemény, életkép, 

episztola, felező tizenkettes versforma. Ismeretek Petőfi életútjáról, műveiről.  

Anyám tyúkja; Füstbe ment terv (memoriterek); János vitéz (és memoriter-

részletei); Az Alföld; Nemzeti dal (memoriterek is) és más lírai alkotások. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív 

tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A lírai beszédmód változatainak értelmezése; Petőfi jellemző témáinak, 

műfajainak, poétikai megoldásainak, versformáinak megkülönböztetése, 

jellemző hangnemeinek (pl. humor és irónia) befogadása.  

A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. 

Felkészítés önálló műértelmezés megfogalmazására. Petőfi műveiről szóló 

vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Petőfi Sándor 

életműve.  

Pályaszakaszok 

(életérzések, 

költői 

magatartás) és 

jellemző 

alkotások. 

A népi 

szemléletmód 

hatása; 

romantika és 

népiesség.   

 

Témák: 

A tanuló 

– ismeri az életmű 

főbb alkotói 

korszakait; Petőfi 

helyét, szerepét a 

magyar irodalom 

történetében; 

költészetének 

jellegét;  

– tisztában van a 

romantikus 

korstílus és a 

népiesség 

stílustendenciájának 

együtthatásával;  

Tanulói 

tevékenységek 

szervezése: 

pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészí-

tés, listakészítés, 

rövid esszé, 

értelmezés, 

összehasonlítás, 

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

Hon és 

népismeret: Petőfi 

emlékhelyek. 

 

Földrajz: Petőfi 

életútjának 

állomásai. 

 

Vizuális kultúra; 

ének-zene: a 

romantika 

művészete, Petőfi 

művek 

feldolgozásai 

(hangoskönyv, 

hangos-könyv, 

művelő-

déstörté-neti 

atlasz, 

internetes 

kapcsolat, 

festmények, 

képek, Power-

Point-bemutató, 

zenei, film- és 

színházi 

előadás-

részletek 



 

 

 

szerelem, táj, ars 

poetica, 

versciklusok; 

lírai műfajok és 

líratípusok 

(dalok, 

helyzetdalok, 

ódák, elégiák, 

rapszódiák; 

tájlíra, 

forradalmi 

látomásvers) és 

versformák 

változatossága;  

A puszta, télen; A 

XIX. század 

költői; Európa 

csendes, újra 

csendes…; 

Szeptember 

végén, Minek 

nevezzelek? A 

Felhők-ciklus két 

verse, Dalaim, 

stb. elemző 

feldolgozása.  

 

Verses epika  

(A helység 

kalapácsa mint 

eposzparódia; és 

Az apostol; 

ismétlés: János 

vitéz). 

– műelemzések 

során megismeri 

Petőfi jellemző 

témáit, műfajait, 

poétikai 

megoldásait, 

versformáit; 

megkülönbözteti 

jellemző 

hangnemeit (pl. 

humor és irónia);  

– képes önálló 

műértelmezés 

megfogalmazására;   

– műismereti 

minimuma: Az 

Alföld; Nemzeti dal 

(ált. János vitéz, A 

puszta, télen; A 

XIX. század költői; 

Európa csendes, 

újra csendes…; 

Szeptember végén 

és még három-négy 

mű és memoriterek;  

– képessé válik 

Petőfi életművének 

bemutatására 

(legalább 10–12 

lírai és 1–2 verses 

epikai alkotás 

alapján); a műveiről 

szóló vélemények, 

elemzések 

értelmezésére, 

kritikus 

befogadására; egy 

szóbeli témakörben 

kijelölt feladat 

kifejtésére, 

memoriterek 

tolmácsolására. 

színház, rajzfilm, 

dal). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

népiesség, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra, látomásköltészet, 

ars poetica, komikus eposz, költői szerep, váteszköltő 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Látásmód – Jókai Mór Órakeret  8 óra 

Előzetes tudás Romantika, romantikus ábrázolásmód, romantika és népiesség, heroizmus és 

humor, regényműfaji változatok, történelmi regény, anekdota, anekdotikusság.  

A kőszívű ember fiai vagy más regénye. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai A Jókai-regényekben fölmutatott erkölcsi, egyéni és nemzeti-közösségi 



 

 

 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

problémakörök felismerése. Értékek és szerepek konfliktusai. 

Jókai művének/műveinek ismeretében, azok olvasására építve beszélgetés, vita 

a korabeli és a mai olvasóközönség befogói elvárásainak különbségéről, a 

különbség megértése. A befogadói horizont tágítása: Jókai alkotásmódjának 

jellemzői, a romantikus ábrázolásmód sajátosságai és a romantikus regény 

jellemző műfaji változatai. Felkészítés egy regény sokoldalú megközelítésére, 

önálló véleménykifejtésre. A történetmondás képességének fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Kapcsolódá

si pontok 

Taneszközök 

Jókai alkotásainak 

jellemzői, műfaji 

változatok az 

életművében;  

regényírói 

művészetének 

sajátosságai a 

romantikus 

prózaepika 

jegyében.  

Jókai Mór: Az 

arany ember  

elemző 

értelmezése sok 

szempontú 

megközelítéssel, 

pl.: a romantika 

megjelenési 

formái; műfaji 

változat; szerkezet, 

jellemábrázolás, 

elbeszéléstechni-

ka, nézőpont, 

közlésformák; 

hangnemi és 

motivikus 

összetettség. 

Problematika a 

műhöz: természet 

és civilizáció, bűn 

és büntetés, kettős 

jellem. 

A tanuló 

– tisztában van a 

korabeli és a mai 

olvasóközönség 

befogadói 

elvárásainak 

különbségével;  

– ismeri Jókai helyét 

a magyar 

regényirodalom 

történetében, 

alkotásmódjának 

jellemzőit;  

– felismeri a 

romantikus 

ábrázolásmód 

sajátosságait és a 

romantikus regény 

jellemző műfaji 

változatait;  

– képes egy regény 

sok szempontú 

megközelítésére, 

saját álláspont 

kifejtésére;    

– műismereti 

minimuma: egy 

regénye: Az arany 

ember (vagy más, pl. 

Egy magyar nábob, 

Fekete gyémántok)  

egy regényelemzés 

kapcsán képes önálló 

szóbeli tétel 

keretében egy 

elemzési feladat 

kifejtő megoldására. 

Tanulói 

tevékenységek 

szervezése 

pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészítés 

listakészítés, rövid 

esszé, értelmezés, 

összehasonlítás, 

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

Hon és 

népismeret; 

történelem, 

társadalmi 

és állampol-

gári 

ismeretek; 

vizuális 

kultúra; 

ének-zene: a 

romantika 

művészete. 

 

Mozgókép- 

kultúra és 

médiais 

meret: 

Jókai-

művek 

filmes 

feldolgozás

ai.  

 

Földrajz: a 

regényekbe

n előforduló 

tájegységek, 

helyszínek. 

interne-tes 

kapcsolat 

festmények, 

képek, 

PowerPoint-

bemutató, zenei 

és filmrészletek  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

történelmi regény, vallomásregény, epizód, leírás, utópia, humor, anekdota 

 



 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 

 

A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben alkalmazza a művelt köznyelv (regionális 

köznyelv), illetve a nyelvváltozatok nyelvhelyességi normáit. Képes a beszédhelyzetnek, témának, 

célnak, közönségnek megfelelő szóbeli és írásbeli megnyilatkozásra.  

Képes szöveghű, értelmező felolvasásra, olvasható, rendezett írásra. 

Rendszeresen használja a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. informatikai technológiákra épülő) 

információhordozók használatát is. Képes arra, hogy önállóan eligazodjon az információk világában; 

értelmesen tudj élni az önképzés lehetőségeivel. Értő módon használja a tömegkommunikációs, illetve az 

audiovizuális, digitális szövegeket. 

Bizonyítja különféle szövegek megértését a szöveg felépítésére, grammatikai jellemzőire, 

témahálózatára, tagolására irányuló elemzéssel. Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan 

jegyzetet és vázlatot készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos véleményét szóban és 

írásban megfogalmazni, indokolni. Képes szövegek kapcsolatának és különbségének felismerésére és 

értelmezésére, e képesség alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban. Fel tudja ismerni a 

szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített alapvető emberi és keresztény értékeket, 

erkölcsi kérdéseket, motivációkat, magatartásformákat. 

Ismeri a hivatalos írásművek jellemzőit, képes önálló szövegalkotásra ezek gyakori műfajaiban. 

Képes definíció, magyarázat, prezentáció, egyszerűbb értekezés (kisértekezés) készítésére az 

olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben, maga is meg tud fogalmazni 

kérdéseket, problémákat. Alkalmazza az idézés szabályait és etikai normáit.   

Ismeri a magyar nyelv rendszerét, képes a grammatikai, szövegtani, jelentéstani, helyesírási 

jelenségek önálló fölismerésére, a tanultak tudatos alkalmazására.  

Tudja alkalmazni irodalmi alkotások műfaji természetének megfelelő szövegfeldolgozási 

eljárásokat, megközelítési módokat. Képes órai eszmecserében, vitában, érvelésben az irodalmi 

művekben megjelenő álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltérő 

vélemények megértésére, saját véleménye újrafogalmazására. 

Képes tudásanyagának megfogalmazására, előadására a magyar és a világirodalom kiemelkedő 

alkotóiról, az olvasott, feldolgozott művekről.  

Be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok sajátosságait. 

Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek főbb jellemzőinek bemutatásra, a művek 

jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszer, lényegre törő ismertetésére, értelmezésére.  

Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására a szövegfonetikai eszközök helyes alkalmazásával, 

tudatos szövegmondással. 

 

 

 

11–12. évfolyam 

 

 

A magyar nyelvi képzés célja a szövegelemzési jártasság fokozatos bővítése a tanult szövegtani, 

jelentéstani, stilisztikai, retorikai ismeretekkel; a kritikai érzék továbbfejlesztése különféle műfajú és 

témájú és megjelenésű (pl. multimédiás-digitális, audiovizuális) szövegek értelmezésében, szerkezeti és 

stiláris minőségének értékelésében, saját szövegek alkotásában. 

A tevékenységek iránya kiterjed a nyelvi norma és a társadalmi igény összefüggéseinek vizsgálatára, a 

saját nyelvhasználat kontrollja; a kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvváltozatok szókincsének, elem- és 

szabálykészletének tudatos használata. A nyelvi tudatosság fejlesztésének része a helyesírási ismeretek 

kibővítése. A tanulási képesség továbbfejlesztése, az önálló adatgyűjtés módszereinek kiegészítése a 

könyvtári katalógusok, bibliográfiák használata mellett a számítógépes adatbázisokkal, az internet kínálta 

lehetőségekkel. 



 

 

 

A nyelvi képzés életszerű, gyakorlati tudásösszetevője a kommunikációs zavarok felfedezése, 

értelmezése, kezelési módok keresése.  

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 érvelést, a cáfolat módszereit; 

képes szónoklatnak, alkalmi beszédnek vagy ezek egyes részleteinek önálló kidolgozására. Retorikai 

tudását megfelelően képes használni a tanulásban és a társadalmi nyilvánosságban. 

Elvárt a kellő tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, típusáról, helyéről a világ nyelvei között, 

továbbá a legfontosabb nyelvemlékeink (A Tihanyi apátság alapítólevele, Halotti beszéd, Ómagyar 

Mária-siralom) megismerése. 

A nyelvi tanulmányok eredményeképpen a tanuló képes hosszabb fölkészülést igénylő szóbeli és 

írásbeli feladatokhoz adott, illetve önállóan kialakított szempontokat követő anyaggyűjtésre és 

válogatásra többféle forrásból, jegyzet, vázlat, hivatkozás, forrásjegyzék készítésére. 

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.  

Az irodalomtanítás alapvető célja irodalmi művek olvasása, értelmezése, megvitatása. A 

műveltségépítés szempontja a hagyományos műnemi és műfaji keretek átalakulásának, megszűnésének 

megfigyelése, megnevezése és értelmezése: új regénytípusok és regényszerkezetek, a tárgyias líra, az 

összetett hangneműség, a groteszk és az irónia szerepének megértése.  

Az irodalmi olvasmányok jellegéből következően fejlesztési cél a magyar és az európai hagyományok 

és a modernség együtthatásának, egyedi megjelenési formáinak észrevétele, megnevezése az 

életművekben, az egyes alkotásokban; stílusirányzatok jellemző, esetleg mozgalomszerű vonásainak 

bemutatása néhány irodalmi és képzőművészeti alkotásban;a tárgyalt korszak stílusirányzati 

sokszínűségének megismerése, az egyes irányzatok egymás mellett éléséből néhány következtetés 

megfogalmazása.  

Az irodalomértést elmélyítő, az önkifejezést, a gondolkodást támogató tevékenység művek 

összehasonlítása adott tematikai, poétikai szempont követésével szóban és írásban; nagyepikai és drámai 

művek szóbeli és írásbeli (pl. prezentáció) bemutatása különböző nézőpontból, illetve különféle 

címzetteknek, önálló műelemzés készítése közösen fel nem dolgozott kisepikai és lírai alkotásról többféle 

elemzési szempont alkalmazásával. Mind az érvelő lépességet, mind a szociális kompetenciák, mind az 

erkölcsi gondolkodás fejlesztését támogatja a jellemző hőstípusok, jellegzetes élethelyzetek, 

konfliktushelyzetek (pl. szerelem, megbocsátás, felnőtté válás, bűn, bűnhődés, hazugság, 

kiszolgáltatottság), személyiségdilemmák felfogása, értelmezése, megvitatása. 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztését célozza néhány szerző és mű 

utóéletének, hatásának megfigyelése az irodalmi hagyományban, a kortárs irodalomban, más művészeti 

ágakban.  

Alapvető irodalomszemlélet az irodalmi művek egymásra utaltságának megértése és ennek példáiként 

az irodalmi szövegek összekapcsolódását bizonyító szövegek gyűjtése, megfigyelése, a rájátszás, az 

evokáció, intertextualitás, reflexió példáinak elemzése, végül annak néhány példával való bizonyítása, 

hogy az irodalom egyrészt folyamatos, másrészt történetileg változó hagyomány. E témakörbe tartozó 

tevékenység műfaji, poétikai fogalmak változó jelentésének megfigyelése, bizonyítása, a szépirodalom 

nyelvének megváltozását jelző jelenségek megfigyelése. Az önálló ismeretszerzés elengedhetetlen 

feltétele a rendszeres könyvtárhasználat (ide értve az internet adta lehetőségeket is), azaz az 

ismeretterjesztő (például műelemző, művelődéstörténeti, művészettörténeti, nyelvészeti) irodalom – 

audiovizuális, digitális források – alkotó felhasználása feljegyzés, beszámoló, értekezés, kiselőadás, 

hozzászólás, prezentáció formájában. E tevékenység része a hosszabb fölkészülést igénylő szóbeli és 



 

 

 

írásbeli feladatokhoz adott, illetve önállóan kialakított szempontokat követő anyaggyűjtés és válogatás 

többféle forrásból, jegyzet, vázlat, hivatkozás, forrásjegyzék készítése. 

Az önálló tájékozódás igényével is összefügg a nyitottság a jelenkori irodalmi szövegek 

befogadásában, megértésében a szokatlan szerkezetű, nyelvhasználatú művek, a magyar és az európai 

szöveghagyományt újraíró, újraértelmező művek befogadása iránt. E témakörben is kívánatos a 

tájékozódás a kortárs irodalmi nyilvánosságban, például antológiákban, az irodalmi ismeretterjesztés 

(könyvajánlás, könyvismertetés) műfajaiban, a televíziós, a filmes adaptáció néhány kérdésében. 

Cél az irodalom határterületeihez tartozó modern kori alkotások feldolgozása, egy-két tipikus írott, 

digitális és filmes-audiovizuális műfaj megismerése. A kortárs irodalmi élethez tartozik az irodalom 

megjelenéseinek kutatása, felismerése más közegekben (pl. filmen, rajzfilmen, televízióban, 

képregényben, hangzó közegben – pl. hangoskönyv, rádiójáték, megzenésített vers –, digitális közegben – 

pl. internetes közlés, multimédiás kiadás –); az adaptáció, a műfajcsere jelensége, jellegzetes megoldásai 

a posztmodern, kortárs magas művészeti és szórakoztató művekben. Fontos feladat a szórakoztató 

irodalom hatásának, vonzerejének és csapdáinak értelmezése (pl. tipikus műfajainak, helyzeteinek, 

motívumainak bemutatása, kultuszalkotások megismerése). 

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 (például irodalmi 

adatbázisok, CD-ROM, magyar elektronikus könyvtár), irodalmi és más kérdések megvitatásához 

információk kiválasztása és újrarendezése. 

A szűkebb régióhoz, településhez, a hazához való kötődés érzését erősíti a tájékozódás a régió, a 

település kulturális, irodalmi hagyományaiban a helyi kultúraközvetítő intézmények körében.  

Magyar nyelv 

11. évfolyam 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelv és társadalom Órakeret 9 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. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlődési irányok, változások a mai magyar nyelvben. Nyelvi 

sokszínűség, nyelvi tolerancia. Nyelvünk helyzete a határon túl. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 



 

 

 

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. 

A nyelvváltozatot bemutató nyomtatott és elektronikus források (pl. 

szótárak, kézikönyvek, adatbázisok, honlapok) tanulmányozása. 

A tömegkommunikáció, valamint az információs társadalom hatása 

a nyelvhasználatra. 

történelmi nemzetiségek, 

bevándorló magyarság, 

szórványmagyarság 

kialakulásának történelmi, 

társadalmi okai, tendenciái. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: az 

információs társadalom, 

mediatizált nyelvhasználat. 

 

Földrajz: a nyelv területi 

tagolódása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Retorika 

Órakeret 12 

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.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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. 

Az érvelés logikája, technikája; az érvek elrendezése.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

antik szónokok, neves 

magyar szónoklatok (pl. 

Kölcsey, Kossuth, Deák). 

Közéleti megnyilatkozások 



 

 

 

Az érvelési hibák. 

A cáfolat módszerei. 

A kiselőadás és a vizsgafelelet felépítése.  

A hatásos előadásmód eszközei. 

Az előadás szemléltetésének módjai: bemutatás, prezentáció stb.  

A hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás nyelvi (mondat- és 

szövegfonetikai eszközök) és nem nyelvi kifejezésbeli eszközei a 

különféle szövegműfajokban, az audiovizuális és multimédiás közlés 

különböző formáiban. 

A hivatalos felszólalás, hozzászólás gyakorlása különböző 

helyzetekben.  

Monologikus szöveg (előadás, beszéd) és memoriter kifejező 

tolmácsolása. 

retorikája. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a meggyőzés, 

befolyásolás, a hatás 

eszközei. 

 

Dráma és tánc: a színpadi 

beszéd retorikai elemei, 

klasszikus monológok 

értelmezése. 

 

Matematika: bizonyítás, 

érvelés, cáfolat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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. 

Érvelés, indukció, dedukció. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kommunikáció Órakeret 4 óra 

Előzetes tudás Gyakorlott, tudatos szóbeli kommunikáció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

A különböző kommunikációs színtereknek és helyzeteknek megfelelő nyelvi 

és nem nyelvi jelek használata. Az egyes helyzetek által megkívánt formák 

megsértésének dekódolása, a szándék felismerése, megfelelő kezelése. 

A kommunikációs zavarok felismerésére és feloldására néhány taktika 

elsajátítása. 

A manipulációs szándékok felismerése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tájékozottság különféle beszédhelyzetek megítélésében; megfelelő 

stílus és magatartás megtalálása ismeretlen kommunikációs 

helyzetben is.  

Kommunikációs zavarok felfedezése, elhárítása. 

A mindennapi társalgásban, a nyilvános kommunikációs 

színtereken, valamint az internetes felületeken előforduló 

manipulációs szándékok, hibás következtetések felismerése. 

A reklámok, internetes felületek verbális és nem verbális közlési 

szándékának felismerése. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: reklám, 

meggyőzés, manipuláció. 

 

Vizuális kultúra: képi közlés. 

 

Dráma és tánc: szituációk, 

dialógusok értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kommunikációs zavar. Manipuláció. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegalkotás Órakeret 7 óra 



 

 

 

Előzetes tudás 

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus 

szövegalkotás.  

A papíralapú és számítógépes jegyzetelés technikájának, módjainak 

ismerete. 

Az elbeszélés, jellemzés, vélemény, esszé formai és tartalmi jellemzőinek 

ismerete. A kommunikációs célnak, műfajnak, címzettnek, kontextusnak 

megfelelő stíluseszközök. alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Gondolkodásfejlesztés, az önkifejezés fejlesztése: a papíralapú és 

elektronikus szövegek eltérő és hasonló jellemzőinek megfigyelése.  

A szövegalkotási képesség fejlesztése: a megismert szövegtípusokban a 

közlés céljának, a helyzetnek megfelelő stílusban történő szövegalkotás. 

Esszéírási gyakorlatok. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Lényegre törő, világos fölépítésű, információban gazdag, kifejtett 

szöveg alkotása a tájékoztató, érvelő, meggyőző, vitázó 

közlésformák valamelyikében (pl. digitális formában, multimédiás 

kiegészítésekkel). 

Kreatív gyakorlatok a mondat- és szövegszerkezet stiláris 

lehetőségeinek, a szavak hangulatának, stílusértékének, 

nyelvrétegbeli stiláris különbségének figyelembevételével. 

Az érvelő esszé szerkezete. 

Informatika: 

szövegszerkesztési, 

könyvtárhasználati, 

információkeresési ismeretek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szövegalkotás, szövegszerkesztés, érvelő esszé. 

 

Irodalom 

11. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Életmű – Arany János Órakeret  12 óra  

Előzetes tudás A feladatvállaló szemlélet példájának megismerése. A bűn és bűnhődés 

erkölcsi kérdéseinek végiggondolása. 

Romantika, népiesség, elbeszélő költemény, életkép, episztola, ballada, 

ütemhangsúlyos és időmértékes verselési formák, felező tizenkettes 

versforma. Ismeretek Arany életútjáról, műveiről; kapcsolat Petőfivel. 

Arany: A walesi bárdok, Rege a csodaszarvasról, Toldi, Családi kör 

(memoriterek is). 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/ interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az Arany-életműben felvetett erkölcsi, magatartásbeli kérdések és válaszok 

megismerése és értékelése révén az egyéni és közösségi felelősségérzet 

növelése. 

A lírai beszédmód változatainak értelmezése; korszakjellemző beszédmódok 

néhány jellegzetes alkotásának összevetése, az életmű főbb alkotói 

korszakainak, Arany költői szerepének, költészete jellegének 

megismertetése. Műelemzés, értelmezés: Arany jellemző lírai témái, műfajai, 

poétikai megoldásai, versformái és néhány verses epikai alkotása. Felkészítés 



 

 

 

lírai és epikai alkotások önálló értelmezésének megfogalmazására, a 

művekről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Kapcsolódá

si pontok 

Tan-eszközök 

Arany János 

életműve.  

Pályaszakaszok 

(életérzések, költői 

magatartások) és 

jellemző alkotások. 

A romantika utáni 

költőszerep-

lehetőségek és lírai 

tendenciák.  

 

Jellemző lírai 

tematika (pl. ars 

poeticák), 

hangnemek, műfajok 

(pl. elégiko-óda, 

elégia) és 

szerkesztésmód, 

verstípusok (pl. idő- 

és értékszembesítés, 

létösszegzés) a 

nagykőrösi és a kései 

költészetben 

(Letészem a lantot, 

Epilogus és legalább 

még két-három lírai 

alkotás). 

 

A ballada műfaji 

sajátosságai; 

tematikus és 

szerkesztésmódbeli 

különbségek a két 

balladakorszak 

alkotásaiban (A 

walesi bárdok és 

még legalább 1–2 

ballada). 

A Toldi estéje 

elemző bemutatása.  

 

Utalás egy-egy téma, 

motívum, poétikai 

jellemző kortárs 

irodalmi 

megjelenítésére; az 

A tanuló  

– ismeri az életmű 

főbb alkotói 

korszakait; Arany 

költői szerepét a 

magyar irodalom 

történetében; 

költészetének 

jellegét;  

– műelemzések 

során megismeri 

Arany jellemző lírai 

témáit, műfajait, 

poétikai 

megoldásait, 

versformáit és 

néhány verses 

epikai alkotását;  

– megismeri a 

lírikus és epikus 

költőszerep 

szembeállítását, 

változó megítélését;   

– képes lírai és 

epikai alkotások 

önálló 

értelmezésének 

megfogalmazására; 

a Toldi és a Toldi 

estéje néhány 

szempontú 

összevetésére; 

– műismereti 

minimuma: A 

walesi bárdok, 

Rege a 

csodaszarvasról, 

Toldi, Családi kör, 

további egy-két 

ballada; Toldi 

estéje; Letészem a 

lantot, Epilogus és 

még két-három lírai 

alkotás 

(memoriterek is); 

– képessé válik 

Tanulói 

tevékenységek 

szervezése 

pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészí-

tés 

listakészítés, rövid 

esszé, értelmezés, 

összehasonlítás, 

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

Informatika: 

könyvtári és 

internetes 

tájékozódás. 

 

Etika: bűn, 

bűnhődés, 

testvérfélték

enység. 

internetes 

hozzáférés 

 

 

vers CD-k 

CD-lejátszó 

ballada - 

illusztrációk 

 

 



 

 

 

evokáció, az 

intertextualitás 

néhány példája. 

Arany életművének 

bemutatására 

(legalább 5-6 lírai 

alkotás, 2-3 ballada 

és a Toldi és a Toldi 

estéje alapján); a 

műveiről szóló 

vélemények, 

elemzések 

értelmezésére, 

kritikus 

befogadására; egy-

egy szóbeli 

témakörben kijelölt 

feladat kifejtésére, 

memoriterek 

tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

elbeszélő költemény és verses regény, ballada, ütemhangsúlyosa és 

időmértékes formák (és együtthatásuk), verstípusok (idő- és 

értékszembesítés, létösszegzés) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház– és drámatörténet – Madách Imre: Az ember 

tragédiája 

Órakeret  8 óra 

Előzetes tudás A magyar színház történetének néhány sajátossága, drámairodalmunk 

helyzete a 19. század első felében.   

Alapvető drámai műfajok és formák. A romantika műfaji kevertsége 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/ interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az emberi létezés alapkérdéseinek értelmezése. Transzcendens és materiális 

létezés konfliktusa. Annak belátása, hogy a küzdés és a ráhagyatkozó hit 

egymás erősítői az ember életében. 

Olvasás, szövegelemzés, beszélgetés révén a mű megértésének támogatása (a 

tragédia műfaji változatának jellemzői, filozófiai, bölcseleti tartalmak), 

sajátos drámai hősei; többféle világfelfogás egyidejű létezése; a drámai 

költemény mibenléte). Műértelmezés többféle megközelítésből. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Kapcsolódá

si pontok 

Taneszközök 

Madách Imre: Az 

ember tragédiája – 

sok szempontú 

műértelmezés. 

 

A drámai költemény 

műfajának 

következménye a 

szerkezetre és 

hősökre. 

Felépítés 

(cselekmény-

A tanuló  

– megismeri a 

drámai költemény 

műfaji 

változatának 

jellemzőit 

(filozófiai, 

bölcseleti 

tartalmak), sajátos 

drámai hőseit; 

többféle 

világfelfogás 

Tanulói 

tevékenységek 

szervezése 

pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészítés, 

listakészítés,  

rövid esszé, értelmezés, 

összehasonlítás, 

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

Etika; 

filozófia: 

filozófiai 

irányzatok a 

19. 

században. 

 

Dráma és 

tánc: 

színházműv

észet, a mű 

színrevitele, 

Internetes 

hozzáférés 

 

 

 

drámaelőadások 

részletei   

Tragédia-

illuszráci-ók 

PowerPoint 

bemutató 



 

 

 

szerkezet: keret- és 

történeti színek, 

személyiségközpont

úan / lírai szerkezet: 

tematikus, szétválás-

sorozat).  

Problematika, 

történelemszemlélet, 

bölcseleti háttér 

(szabadelvűség és 

pozitivizmus).   

Az idő, tér, anyag 

szerepe az emberiség 

és különböző 

szellemi irányok 

történetében. 

egyidejű 

létezését; 

 – értelmezi a 

művet (lehetőleg 

többféle 

megközelítésből);  

– megismerkedik 

néhány 

műértelmezéssel, 

állásponttal;  

– lehetőség 

szerint megtekint 

egy színházi 

előadást (vagy 

felvételét), és 

közös elemzéssel 

értékelik az adott 

interpretációt és a 

mű színpadra 

állításának 

lehetőségeit;  

– műismereti 

minimuma: a 

Tragédia (házi 

olvasmány) 

elemző 

feldolgozása és 

memoriter: 

részlet(ek) a 

műből, valamint 

szállóigévé vált 

sorok; 

– alkalmassá 

válik a mű 

értelmezéseinek 

kritikus 

befogadására; egy 

szóbeli érettségi 

témakör 

anyagának 

összeállítására és 

az abban 

megjelölt feladat 

kifejtésére 

dramatikus 

játékok. 

 

Informatika: 

tájékozódás 

a Tragédia 

hazai és 

nemzetközi 

színházi 

előadásairól

, 

fordításairól

. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

drámai költemény, lírai dráma, bölcseleti mondanivaló, falanszter, 

ellenutópia, pozitivizmus 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai epika és líra a romantika 

után (19. sz. második fele) 

Órakeret  14 óra 

Előzetes tudás Romantika és realizmus, kritikus szemlélet, hőstípusok, karrierista hősök, 

felesleges hősök, hivatalnokfigurák, regényciklus, analitikus regény; ált. isk.: 

impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió; a műfordítások szerepe. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 



 

 

 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A környezet és származás hatása a hősök karakterére. Különböző világlátású 

művekben megjelenített témák, élethelyzetek elhelyezése többféle 

értelmezési kontextusban, ezáltal az olvasói empátia, az esztétikai és erkölcsi 

ítélőképesség fejlesztése. 

A megjelenített erkölcsi, világképi és esztétikai problémák mérlegelése és 

értékelése. 

Az epikában a romantika és realizmus együtthatásának, folytonosságának 

felismertetése, a realista és naturalista stílusirányzat jellemzőinek 

értelmezése. Felkészítés világirodalmi alkotások önálló értelmezésére, 

stílusirányzatok jellemzői jegyeinek felkutatására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Kapcsolódá

si pontok 

Taneszközök 

A realista és 

naturalista epika 

jellemzői (esztétikai 

elvek, tematika, 

látásmód, stílus- és 

formajegyek) a 19. 

század közepétől; a 

prózaepika újításai 

(nézőpontok, 

síkváltások, 

időszerkezet, 

polifónia; új műfaji 

változatok) a kis- és 

nagyepikában.  

 

Impresszionizmus, 

szimbolizmus és a 

lírai műnem 

megújítása (pl. a 

személyiség, a lírai 

közvetlenség 

háttérbe szorulása, a 

látomás 

felszabadítása, 

objektivizálódás). 

 

Művek, 

szemelvények az 

angol/amerikai, 

francia, német és 

orosz irodalomból 

(pl. Emily Brontë, 

Dickens, Flaubert, 

Zola, Lev Tolsztoj, 

Dosztojevszkij 

alkotásaiból, illetve 

Baudelaire, Verlaine, 

A tanuló  

– felismeri a 

romantika és 

realizmus 

együtthatását, 

folytonosságát az 

epikában; értelmezi 

a realista és 

naturalista 

stílusirányzat 

jellemzőit;  

– megismeri az 

impresszionista és 

(pre)szimbolista 

európai líra néhány 

sajátosságát; 

– képes egy 

választott/kijelölt 

epikai alkotás (házi 

olvasmány) elemző 

bemutatására a 

közös értelmezés 

után; néhány lírai 

alkotás 

értelmezésére;  

– beszámolót / 

könyvajánlót 

készíthet egyéni 

olvasmányélménye 

alapján a korszak 

szerzőinek 

műveiből;  

– műismeret: 

néhány mű / részlet 

pl. Emily Brontë, 

Dickens, Flaubert, 

Lev Tolsztoj, 

Tanulói 

tevékenységek 

szervezése 

pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészí-

tés 

listakészítés,  

rövid esszé, 

értelmezés, 

összehasonlítás, 

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

Vizuális 

kultúra; 

ének-zene: 

impresszi-

onizmus, 

szimbolizm

us más 

művészeti 

ágakban 

zenei anyag, CD-

lejátszó vagy 

internetes 

hozzáférés 

képzőművé-szeti 

diák, PowerPoint- 

bemutató 



 

 

 

Rimbaud, Rilke, 

Whitman) műveiből.  

A választott 

szerzőkhöz, 

művekhez 

kapcsolódó fogalmi 

ismeretek. 

Dosztojevszkij 

alkotásaiból, illetve 

Baudelaire, 

Rimbaud, Rilke, 

Whitman műveiből;  

 

– alkalmassá válik a 

korszakról, a 

szerzőkről, 

művekről szóló 

vélemények 

kritikus 

befogadására, egy 

lehetséges szóbeli 

tétel kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

realizmus, naturalizmus, impresszionizmus, szimbolizmus; eszmeregény, 

polifonikus regény, tolsztojizmus, regényciklus, l’art pour l’art, tiszta 

költészet, kötetkompozíció, hangulatlíra, prózavers, szabad vers, objektív 

líra, tárgyvers 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – az európai dráma és 

színház a 19. sz. második felében 

Órakeret  8 óra 

Előzetes tudás Az európai dráma és színház néhány megelőző nagy korszaka (antikvitás, 

középkor, reneszánsz, klasszicizmus) és szerzője (Szophoklész, Shakespeare, 

Molière). A drámai műnem alapfogalmai (drámai szerkezet, jellem, nyelv). 

Arisztotelészi dramaturgia. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyiség tisztelete. A megjelenített élethelyzetek, konfliktusok értő és 

felelős megítélése, például az élethazugság témakörének morális 

vonatkozásai különböző művekben. A férfi-női társadalmi szerepek 

megértése. 

A romantika utáni drámatörténet néhány jellemző tendenciájának 

megvitatása, két jelentős szerző egy-egy alkotásának, figyelembevételével, 

újításaik, dramaturgiai sajátosságaik bemutatása. 

A művekről, színházi előadásokról alkotott álláspontok értelmezése. 

Dramatikus játékok. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Kapcsolódá

si pontok 

Taneszközök 

Az európai dráma és 

színház a 19. sz. 

második felében – a 

korszak 

drámairodalmának 

újdonságai és két 

drámai alkotás, két 

szerző 

dramaturgiája.  

 

A tanuló 

– megismeri a 

romantika utáni 

drámatörténet 

néhány jellemző 

tendenciáját;  

– elemzi két 

jelentős szerző egy-

egy alkotását, 

újításaik 

Tanulói 

tevékenységek 

szervezése 

pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészí-

tés 

listakészítés, rövid 

esszé, értelmezés, 

összehasonlítás, 

Dráma és 

tánc: 

színháztör-

ténet. 

 

Etika: a 

szerzői 

problémafel

vetések 

etikai 

internetes 

hozzáférés 

drámák filmes 

feldogozá-sai 



 

 

 

Egy drámai mű 

elemzése a 19. 

század második 

feléből (Ibsen: 

Babaszoba/Nóra  – 

az ibseni 

dramaturgia 

sajátosságai, pl. az  

analitikus 

szerkesztésmód 

felújítása, 

középponti 

szimbólumok 

alkalmazása, 

reformátorok és 

rezonőrök, 

hangnemkeveredés 

stb.; a szerző 

problémafelvetése, 

pl. házassági válság, 

élethazugság). 

 

Egy Csehov-mű 

elemző bemutatása 

(Sirály). 

A csehovi 

dramaturgia 

sajátosságai (pl. a 

drámaiság fogalmi 

változása; 

drámaiatlan/lírai 

dráma; főszereplő-, 

konfliktusok és 

cselekmény-

nélküliség; 

csoportképek/cselek

vésképtelenség; 

párhuzamos 

monológok/fedett 

dialógusok, ironikus 

látásmód); új műfaji 

változatok, új 

játékstílus. 

figyelembevételé-

vel, bemutatja 

dramaturgiájuk 

sajátosságait;  

– megismer néhány 

álláspontot a művek 

értelmezéséhez;  

– lehetőség szerint 

megtekint egy 

színházi előadást 

(vagy felvételét), és 

közös elemzéssel 

értékelik az adott 

interpretációt;  

 – lehetőség szerint 

kidolgoznak egy-

egy jelenetet az 

elemzett művekből;  

– műismereti 

minimuma: egy 

dráma a 19. század 

második feléből és 

Csehov egy 

drámája;   

– alkalmassá válik a 

művek 

értelmezéseinek 

kritikus 

befogadására; egy 

szóbeli érettségi 

témakör anyagának 

összeállítására és az 

abban megjelölt 

feladat kifejtésére. 

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

szempontú 

megvitatása, 

értékelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Drámaiatlan dráma, analitikus drámai szerkezet, párhuzamos monológ, 

élethazugság. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 19. század második felében – 

portré: Mikszáth Kálmán 

Órakeret  11 óra 

Előzetes tudás Arany János életműve. Madách: Az ember tragédiája. 

Mikszáth Kálmán egy novellája, esetleg egy (kis)regénye (pl. Szent Péter 

esernyője); Gárdonyi Géza művei. 



 

 

 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Néhány alapvető emberi léthelyzet megismerése (élet és halál, család, férfi–

nő, szerelem, gyermek, szülőföld, haza, törvény, bűn és bűnhődés). Az 

elbeszélő és állásfoglalásának viszonya az elbeszélő művekben. 

Annak belátása, hogy a régióhoz kötődés egyetemes emberi kérdések 

felvetését is jelentheti. 

A 19. sz. második fele magyar irodalmának áttekintő megismertetése: 

sajátosságok, néhány jellemző tendencia. (Petőfi és a népiesség továbbhatása, 

a líra alakulása, a századvég novellisztikájának néhány darabja).  

Mikszáth alkotói portréjának közvetítése, alkotásmódjának jellemzői, a 

novellaelemző készség fejlesztése, a mikszáthi történetszövés megfigyelése, 

egy regény sok szempontú megközelítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Kapcsoló-

dási pontok 

Taneszközök 

A 19. század 

második felének 

magyar irodalmából 

néhány szerző és 

mű(részlet) ismerete. 

Vajda János alkotói 

helyzete, 

költészetének 

jellemzői (legalább. 

egy műve  – Húsz év 

múlva). 

A századvég és 

századelő 

novellisztikája 

(Bródy Sándor: 

Rembrandt eladja 

holttestét),  

 

Mikszáth 

alkotásainak 

jellemzői, témák, 

motívumok és 

műfaji változatok az 

életművében;  

írásművészetének 

sajátosságai, 

stílusszintézise. 

A jó palócok 

novelláinak világa 

(legalább két mű 

elemzése).  

Egy Mikszáth-

regény  – Új 

Zrínyiász elemző 

értelmezése, sok 

A tanuló 

– tisztában van a 

19. sz. második 

fele magyar 

irodalmának 

sajátosságaival, 

ismeri a korszak 

néhány jellemző 

tendenciáját 

(Petőfi és a 

népiesség 

továbbhatásával);  

– megismeri a 

Petőfi és Ady 

közti, Arannyal 

részben 

párhuzamos líra 

helyzetét; Vajda 

és az Ady 

fellépése előtti 

költők szerepét; 

– a századvég 

novellisztikájának 

néhány darabját 

értelmezve 

fejleszti 

novellaelemzési 

készségét;  

– ismeri Mikszáth 

helyét a magyar 

regényirodalom 

történetében, 

alkotásmódjának 

jellemzőit; képes 

egy regényének 

Tanulói 

tevékenységek 

szervezése 

pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészí-

tés 

listakészítés,  

rövid esszé, 

értelmezés, 

összehasonlítás,  

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

 

Etika: 

Mikszáth 

műveiben 

felvetett 

erkölcsi 

kérdések 

megvitatása, 

pl. a 

kapcsolatok 

világa, 

törvény és 

lelkiismeret. 

 

Filozófia: a 

létre 

vonatkozó 

kérdések, 

etika, 

erkölcsfiloz

ófia. 

 

Földrajz: a 

földrajzi tér 

regionális 

szerveződés

e, a 

Mikszáth-

regény/ek- 

ben 

előforduló 

tájegységek, 

helynevek 

internetes 

hozzáférés 

hangoskönyv 

 

verses CD 

CD lejátszó 

 

 



 

 

 

szempontú 

megközelítéssel, pl. 

műfaji változat; 

szerkezet, 

jellemábrázolás, 

elbeszélés-technika, 

nézőpont, 

közlésformák, 

hangnemek; 

problematika (pl. 

megkésettség, 

dzsentriábrázolás). 

sok szempontú 

megközelítésére, 

saját álláspont 

kifejtésére és 

adott szempontú, 

önálló 

novellaértelmezés

re; lehetőséget 

kap beszámoló / 

könyvajánló 

készítésére egyéni 

olvasmányélmény

e alapján; 

– műismereti 

minimuma: Vajda 

János egy műve; 

Mikszáth egy 

regénye (házi 

olvasmány) és két 

novellája; 

– alkalmassá 

válik a művek 

értelmezéseinek 

kritikus 

befogadására; egy 

szóbeli érettségi 

témakör 

anyagának 

összeállítására és 

az abban 

megjelölt feladat 

kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hangulatlíra, filozófiai dal, anekdotikusság. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – avantgárd irányzatok; a magyar avantgárd Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás Stílusirányzatok a századfordulón. 

További feltételek Személyi: művészettörténet tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközö

k 



 

 

 

Világirodalom – 

avantgárd 

irányzatok. 

Formabontás és 

formaépítés (közös 

tendenciák a 

stílusirányzatokban). 

Futurizmus, 

expresszionizmus, 

szürrealizmus: 

néhány szemelvény 

az egyes irányzatok 

dokumentumaiból, 

illetve néhány 

irodalmi alkotás 

(Marinetti, 

Majakovszkij; 

Apollinaire, Éluard 

műveiből). 

A jellemzően nem 

irodalmi irányzatok 

(kubizmus, 

konstruktivizmus, 

dada, stb.) néhány 

célkitűzése, 

formajegye. A 

magyar avantgárd 

sajátosságai, az 

aktivizmus 

programja; Kassák 

Lajos szerepe (egy-

két művének 

ismerete, 

Mesteremberek; A ló 

meghal.... 

A tanuló 

– megismeri a 20. 

sz. eleji 

stílusirányzatok 

létrejöttét, a 

csoportok, 

programok 

szándékait, 

esztétikai elveit, 

poétikai 

megoldásait;  

– a magyar 

avantgárd sajátos 

helyzetét, Kassák 

szerepét. 

Tanulói 

tevékenységek 

szervezése 

pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészí-tés 

listakészítés,  

rövid esszé, értelmezés, 

összehasonlítás,  

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

Vizuális kultúra; 

mozgóképkultúra 

és médiais-

meret:  

az avantgárd a 

képzőmű-

vészetek-ben 

(futuriz-mus, 

expresszi-

onizmus, 

szürrea-lizmus, 

kubizmus, 

konstruk-

tivizmus, dada); 

az expresszi-

onista és 

szürrealista 

filmművé-szet. 

internetes 

hozzáférés 

képzőmű-

vészeti, 

kultúrtör-

téneti 

diasorok, 

PowerPoint- 

bemutató 

film- 

részletek 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Avantgárd, futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus, aktivizmus, szabad 

vers, szimultanizmus, önműködő írás, képvers. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke Órakeret  2 óra 

Előzetes tudás A klasszikus modernség néhány irányzata és alkotója, a századvég magyar 

irodalma. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

Kapcsolódá- 

si pontok 

Tan-eszközök 



 

 

 

szervezési és 

munkaformák  

A Nyugat mint 

folyóirat és 

mozgalom; 

szerkesztési elvek, 

szerkesztők, 

kritikusok, 

nemzedékek; 

célkitűzések; 

filozófiai és 

stílusirányzatok 

hatása, 

megismertetése. 

Egy folyóirat 

(időszaki 

kiadvány) 

periodicitása, 

felépítése, 

folyóiratcikkek 

visszakeresése, 

hivatkozása. 

A tanuló 

– felismeri a 

Nyugat 

jelentőségét a 

magyar 

kultúrtörténetben;  

– alkalmazza a 

nemzedék-

korszakolást 

későbbi 

tanulmányai 

során;  

– tudja a korban 

megismertetett 

stílusirányzatok, 

filozófiai, 

lélektani iskolák 

(Freud, Bergson) 

néhány 

jellemzőjét.  

Tanulói 

tevékenységek 

szervezése 

pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészí-

tés 

listakészítés,  

rövid esszé, 

értelmezés, 

összehasonlítás, 

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

Informatika: 

dokumentumtí

pusok, 

hivatkozás; 

tájékozódás a 

PIM 

honlapján 

(Nyugat) 

 

Filozófia: 

életfilozófiák, 

időproblémák. 

internetes hozzáférés 

 

PowerPoint 

bemutató 

 

folyóiratok 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

klasszikus modernség  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Életmű – Ady Endre Órakeret  12 óra  

Előzetes tudás A Nyugat; stílusirányzatok a századelőn 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Kapcsolódá-

si pontok 

Taneszközök 

Ady Endre életműve.  

Kötet- és 

cikluskompozíció; 

költői szerepvállalás, 

az innováció 

szándéka. 

Klasszikus 

modernség, 

A tanuló  

– ismeri az 

életmű főbb 

alkotói 

korszakait; Ady 

helyét, költői 

szerepét a 

magyar 

Tanulói 

tevékenységek 

szervezése 

pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészí-

tés 

listakészítés,  

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgá- 

ri ismeretek: 

társadalmi 

modernizáció, 

városiasodás, 

a modern 

internetes hozzáférés 

vers CD-k,  

CD-lejátszó 

PowerPoint- 

bemutató 

illusztrációkportrék 

földrajzi, 

művelődés-történeti 



 

 

 

szecessziós-

szimbolista 

látásmód; a 

versritmus 

megújítása. 

 

Meghatározó 

korszakok (pl. költői 

indulás, 

világháború), 

kötetek (Új versek, A 

halottak élén), 

témák, motívumok 

(pl. magyarság, 

istenes, létharc, 

látomásszerű tájvers, 

ars poetica; élet-

halál, hajó, ugar ) 

alapján  

jellemző 

alkotásainak 

értelmezése A Sion-

hegy alatt;  Góg és 

Magóg fia vagyok 

én...; Kocsi-út az 

éjszakában, még 4-5 

mű választás szerint: 

Harc a Nagyúrral,A 

Tisza-parton,  A 

Szajna partján, Az ős 

kaján, Száz hűségű 

hűség, Az eltévedt 

lovas, Sípja régi 

babonának, Őrizem 

a szemed, stb. 

(memoriterek is) 

esetleg 

publicisztikája is). 

irodalom 

történetében; 

költészetének 

jellegét; 

– tisztában van 

a 20. eleji 

magyar 

irodalom 

sajátosságaival 

és a megújítás 

szándékával; 

– műelemzések 

során 

megismeri Ady 

jellemző 

köteteit, 

szerkesztési 

módszereit, lírai 

témáit, poétikai 

megoldásait; 

– képes önálló 

versértelmezése

k megfogalmaz-

ására; 

– műismereti 

minimuma: A 

Sion-hegy alatt;  

Góg és Magóg 

fia vagyok én...; 

Kocsi-út az 

éjszakában és 

még 4-5 mű 

(memoriterek 

is) és ált. isk.; 

– képessé válik 

az Ady-életmű 

jellemzőinek 

bemutatására 

(legalább 10 

lírai alkotás 

alapján); a 

műveiről szóló 

vélemények, 

elemzések 

értelmezésére, 

kritikus 

befogadására; 

egy-egy szóbeli 

témakörben 

kijelölt feladat 

kifejtésére, 

memoriterek 

tolmácsolására. 

rövid esszé, 

értelmezés, 

összehasonlítás,  

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

újságírás. 

 

Vizuális 

kultúra: Ady-

illusztrációk, 

korabeli 

dokumentu-

mok. 

 

Földrajz: 

Ady-emlékhe-

lyek 

atlasz 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód, tagoló vers, 

kötetkompozíció, ciklikus szerkesztés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Életmű – Babits Mihály Órakeret  12 óra  

Előzetes tudás A Nyugat mint folyóirat és mozgalom. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Kapcsolódá-

si pontok 

Tan-eszközök 

Babits Mihály 

életműve.  

Pályaszakaszok, 

kötetek, költői 

magatartásformák 

(pl. pályakezdés; 

világháborúk ideje; 

kései költészet); 

életérzések, 

világkép, értékrend, 

művészetfelfogás 

(homo moralis); a 

bölcseleti, filozófiai 

érdeklődés hatásai. 

Magyarság és 

európaiság. 

 

Szerepe a Nyugat 

mozgalmában; 

irodalmi kapcsolatai; 

esszé- és 

irodalomtörténet-

írói, műfordító 

tevékenysége. 

 

Stílusirányzati 

sokszínűsége (pl. 

impresszionizmus, 

szecesszió, 

szimbolizmus); 

klasszicizálás, 

antikizálás; 

A tanuló 

– ismeri az 

életmű főbb 

alkotói 

korszakait; Babits 

helyét, szerepét a 

magyar irodalom 

és a Nyugat 

történetében; 

írásművészetének 

jellegét;  

– tisztában van a 

Nyugat első 

nemzedéke 

tevékenységével, 

jelentőségével;   

– műelemzések 

során megismeri 

Babits jellemző 

lírai témáit, 

poétikai 

megoldásait és a 

Jónás könyvét;   

– képes Babits-

művek önálló 

értelmezésének 

megfogalmazásá-

ra;  

– műismereti 

minimuma: Esti 

kérdés, Ősz és 

tavasz között és 

 

 

Tanulói 

tevékenységek 

szervezése 

pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészí-

tés 

listakészítés,  

rövid esszé, 

értelmezés, 

összehasonlítás, 

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

 

Vizuális 

kultúra: 

Babits- 

portrék. 

 

Informatika: 

adattárak és 

internetes 

közlés, (pl. a 

Nyugat). 

 

Etika; 

filozófia: 

filozófiai, 

etikai 

irányzatok és 

hatásuk 

 

internetes 

hozzáférés 

vers CD-k,  

CD-lejátszó 

PowerPoint 

bemutató 

illusztrációkportré

k 

film-részletek 

 



 

 

 

hagyomány és 

modernség egysége.  

 

Jellemző lírai 

tematika, költői 

magatartás Húsvét 

előtt; a prófétaszerep 

elutasítása vagy 

vállalása, Mint 

különös hírmondó; 

versszerkezetek, 

hangnemek, formák, 

motívumok 

gazdagsága  

Esti kérdés, Ősz és 

tavasz között; ars 

poeticus alkotások 

 A lírikus epilógja; 

Cigány a 

siralomházban; Csak 

posta voltál.  

 

A választott 

művekhez kacsolódó 

fogalmi ismeretek 

(pl. gyászdal, 

tárgyias költészet, 

ditirambus, 

könyörgésvers). 

A Jónás könyve, 

mint az ószövetségi 

példázat parafrázisa. 

Jónás és az Úr 

magatartása. 

Nyelvhasználati és 

hangnemi 

összetettség. 

még egy-két 

műve (memoriter 

is) és a Jónás 

könyve;  

– képessé válik a 

Babits-életmű 

jellemzőinek 

bemutatására 

(legalább négy 

lírai alkotás); a 

műveiről szóló 

vélemények, 

elemzések 

értelmezésére, 

kritikus 

befogadására; 

egy-egy szóbeli 

témakörben 

kijelölt feladat 

kifejtésére, 

memoriterek 

tolmácsolására 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bergsoni időszemlélet, ditirambus, prófétaság, küldetéstudat, rájátszás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Életmű – Kosztolányi Dezső Órakeret  12 óra 

Előzetes tudás Kosztolányi egy novellája és lírai alkotása(i), memoriterek. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai 

eljárások, 

Kapcsolódá-

si pontok 

Tan-eszközök 



 

 

 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Kosztolányi Dezső 

életműve.  

Pályaszakaszok, 

életérzések, költői 

magatartásformák; 

világkép, 

művészetfelfogás 

(homo aestheticus); 

stílusirányzatok (pl. 

impresszionizmus, 

expresszionizmus); 

viszonya az 

anyanyelvhez. 

 

Jellemző lírai 

tematika; 

hangnemek, 

műfajok, 

versciklusok (A 

szegény kisgyermek 

panaszai); 

Számadás-kötet; kis- 

és nagyszerkezetek; 

ars poeticák;legalább 

4 lírai alkotás, 

köztük: Hajnali 

részegség, Halotti 

beszéd, Boldog 

szomorú dal, Hajnali 

részegség, . 

Novellák (A kulcs, 

Fürdés stb.) és 

novellaciklusok (Esti 

Kornél-novellák). 

Egy Kosztolányi-

regény (Pacsirta) 

elemző értelmezése, 

sok szempontú 

megközelítéssel, pl. 

műfaji változat; 

szerkezet, 

jellemábrázolás, 

elbeszéléstechnika, 

nézőpont, 

közlésformák, 

hangnemek, írói 

előadásmód; 

problematika. 

A tanuló  

– ismeri az 

életmű főbb 

alkotói 

korszakait; 

Kosztolányi 

helyét, szerepét a 

magyar irodalom 

történetében; 

írásművészetének 

jellegét;  

– tisztában van a 

Nyugat első 

nemzedéke 

tevékenységével, 

jelentőségével;   

– műelemzések 

során megismeri 

Kosztolányi 

jellemző lírai 

témáit, poétikai 

megoldásait; kis- 

és 

nagyepikájának 

néhány jelentős 

darabját;  

– képes lírai és 

epikai alkotások 

önálló 

értelmezésének 

megfogalmazásár

a;  

– műismereti 

minimuma: 

Kosztolányi egy 

regénye és két 

novellája; lírai 

alkotásai (ált. isk. 

memoriter is), 

Hajnali 

részegség, Halotti 

beszéd és még 

egy-két műve 

(memoriter is); 

– képessé válik a 

Kosztolányi-

életmű 

jellemzőinek 

bemutatására 

(legalább 4 lírai 

Tanulói 

tevékenységek 

szervezése 

pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészí-

tés 

listakészítés,  

rövid esszé, 

értelmezés, 

összehasonlítás,  

megbeszélés, vita, 

reflektálás, 

 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

urbanizáció, 

kulturális élet, 

sajtó. 

 

Mozgóképkult

úra és 

médiaismeret: 

Kosztolányi-

művek filmes 

feldolgozásai.  

 

Etika; 

filozófia: 

filozófiai, 

lélektani 

irányzatok, pl. 

a freudizmus 

és hatása. 

internetes 

hozzáférés 

vers CD-k,  

CD-lejátszó 

PowerPoint 

bemutató 

illusztrációkportré

k 

film-részletek 

 



 

 

 

alkotás, egy 

regény, két 

novella alapján); 

a műveiről szóló 

vélemények, 

elemzések 

értelmezésére, 

kritikus 

befogadására; 

egy-egy szóbeli 

témakörben 

kijelölt feladat 

kifejtésére, 

memoriterek 

tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Versciklus, novellaciklus, példázat, lélektan. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke Órakeret  5 óra 

Előzetes tudás A klasszikus modernség néhány irányzata és alkotója, a századvég magyar 

irodalma. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az európai és magyar irodalmi hagyományok és modernség irányainak 

összevetése, konfliktusai. A kozmopolitizmus és patriotizmus 

kérdésfelvetései. Annak felismerése, hogy a magyar kultúra sokszínű 

törekvések együttese. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Kapcsolódá- 

si pontok 

Tan-eszközök 

Juhász Gyula 

költészetének 

sajátosságai (pl. 

impresszionizmus, 

nosztalgia, 

emlékezés, legalább 

egy műve, pl. Tiszai 

csönd, Milyen volt; 

életképszerűség, 

leíró jelleg, Tápai 

lagzi.  

Tóth Árpád lírájának 

jellemzői; 

tematikája, 

hangnemei, formái 

(magányélmény, 

elégikusság, 

impresszionizmus 

stb., legalább egy-

A tanuló 

– tudja a korban 

megismertetett 

stílusirányzatok, 

filozófiai, 

lélektani iskolák 

(Freud, 

Bergson) 

néhány 

jellemzőjét;   

– műismereti 

minimuma: 

Juhász Gyula 

egy műve, Tóth 

Árpád egy-két 

műve 

Tanulói 

tevékenységek 

szervezése 

pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészí-

tés 

listakészítés,  

rövid esszé, 

értelmezés, 

összehasonlítás, 

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

Vizuális 

kultúra; ének-

zene: 

impresszioniz

mus, 

szimboliz-

mus, 

szecesszió 

más 

művészeti 

ágakban. 

 

Filozófia: 

életfilozófiák, 

időproblémák. 

internetes 

hozzáférés 

 

képzőművé-zeti 

diasor,  

PowerPoint 

bemutató 

vers CD-k 

CD-lejátszó 

 

folyóiratok 



 

 

 

két műve,  Esti 

sugárkoszorú. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód, tagoló vers, 

kötetkompozíció, ciklikus szerkesztés 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Portré – Móricz Zsigmond Órakeret  6 óra 

Előzetes tudás Realista és naturalista epika, Móricz legalább egy műve, pl. Hét krajcár vagy 

Légy jó mindhalálig/Pillangó/Árvácska 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív 

tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Kapcsolódási 

pontok 

Tan-eszközök 

Móricz alkotásainak 

jellemzői, 

írásművészetének 

sajátosságai; 

naturalista és realista 

ábrázolásmódja. 

 

Tárgykörök, témák 

(pl. paraszti, 

dzsentri; 

szegénység) és 

műfaji változatok 

(novella, elbeszélés, 

történeti példázat, 

idill-típusú regény 

stb.).  

Novelláinak világa 

(legalább két mű 

elemzése, pl. 

Tragédia, Szegény 

emberek, Barbárok). 

Egy Móricz-regény 

(pl. Úri muri, 

Rokonok, Sárarany, 

Az Isten háta 

mögött) elemző 

A tanuló  

– ismeri Móricz 

helyét a magyar 

epika 

történetében 

(Nyugat; népi írók 

mozgalma, Kelet 

Népe); 

alkotásmódjának 

jellemzőit;  

– képes néhány 

alkotásának sok 

szempontú 

megközelítésére, 

saját álláspont 

kifejtésére és 

adott szempontú, 

önálló 

műértelmezésre 

(novellaelemzése

k 

megfogalmazásár

a);  

– lehetőséget kap 

beszámoló / 

könyvajánló 

 

tanulói 

tevékenységek 

szervezése 

pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészí-

tés 

listakészítés,  

rövid esszé, 

értelmezés, 

összehasonlítás, 

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

 

Mozgóképkul-

túra és 

médiaismeret:  

Móricz-művek 

filmes, televíziós 

adaptációi (pl. 

Pillangó, Égi 

madár, 

Rokonok, 

Barbárok, 

Árvácska). 

 

internetes 

hozzáférés 

 

filmfel-

dogozások 

részletei 

 

hangoskönyvek 

illusztrációkfest

mények 



 

 

 

értelmezése, sok 

szempontú 

megközelítéssel, pl. 

műfaji változat; 

szerkezet, 

jellemábrázolás, 

elbeszélés-technika, 

nézőpont, 

közlésformák, 

hangnemek, írói 

előadásmód; 

problematika (pl. 

vívódó hősök, 

dzsentri-ábrázolás). 

készítésére egyéni 

olvasmányélmény

e alapján;  

– műismereti 

minimuma: 

Móricz egy 

regénye (házi 

olvasmány) és két 

novellája; 

– alkalmassá 

válik a művek 

értelmezéseinek 

kritikus 

befogadására; egy 

szóbeli érettségi 

témakör 

anyagának 

összeállítására és 

az abban 

megjelölt feladat 

kifejtésére 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Realista és naturalista ábrázolásmód, népi írók mozgalma. 

 

Magyar nyelv 

12. évfolyam 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Általános nyelvészeti ismeretek Órakeret 4 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.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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

ember elválaszthatatlan egysége. 

A nyelv mint jelrendszer, a nyelv mint a gondolkodás része.  

A nyelvek egyező és eltérő tulajdonságai, nyelvtipológia, főbb 

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

nyelvek jellemző tulajdonságainak összehasonlító megfigyelése). 

Nyelvi identitás. 

Korlátozott kódú nyelvek: gesztusnyelvek, jelnyelvek.  

Idegen nyelvek: nyelvtípus, 

kommunikáció, nyelvi 

tolerancia. 

 

Vizuális kultúra: a vizuális 

nyelv összetevői. 



 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló). 

Korlátozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Pragmatikai ismeretek Órakeret 7 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. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nyelvhasználat a beszélgetés, a társalgás főbb összetevőinek a 

különféle beszédaktusok szerepének, megnyilvánulási formáinak 

megfigyelése, az együttműködési elvek tudatos használata, illetve 

megsértésük következményeinek megtapasztalása. 

A társalgásban előforduló néhány jellemző deixis forma szerepe. 

Az udvariassági formák használata. 

Idegen nyelvek: idegen 

nyelvi kommunikáció, 

udvariassági formák.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Megnyilatkozás.  

Társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás. 

Beszédaktus (lokúció, illokúció, perlokúció). 

Deixis. 

Együttműködési elv (mennyiségi, minőségi, mód, kapcsolódási). 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelvtörténet 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 szerzett tudás 

összekapcsolása az irodalomtörténeti és történelmi tanulmányokkal. 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése: a magyar nyelv eredetéről 

kialakított elméletek ismeretében elhatárolódás a tudománytalan 

nyelvrokonítástól, de nyitottság az újabb tudományos kutatások irányában. 

 

 



 

 

 

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. Nyelvtörténeti-

nyelvtudományi kézikönyvek (pl. A magyar nyelv történeti-

etimológiai szótára – TESZ) megismerése, használata.  

Az összehasonlító nyelvtudomány módszerei.  

A szókincs jelentésváltozásának főbb típusai, tendenciái. 

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

főbb állomásai és szereplői, a magyar nyelv sztenderdizációja. 

A mai nyelvállapot néhány jellemzője. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a 

magyar nép vándorlásának 

története, nyelvemlékek, 

kódexek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelvtípus, nyelvcsalád. 

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. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismeretek a nyelvről Órakeret 9 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. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanult nyelvészeti, kommunikációs, szövegértési és 

szövegalkotási, nyelvi ismeretek rendszerező áttekintése.. 

Történelem,társadalmi és 

állampolgári ismeretek; 

etika; filozófia; idegen 

nyelvek: a nyelvről, a 

nyelvhasználatról szerzett 

ismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

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

 



 

 

 

Irodalom 

12. évfolyam  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula Órakeret   

4 óra 

Előzetes tudás Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, részlet; karcolat, paródia; esetleg: 

Ezeregyéjszaka és Szindbád alakja. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy 

interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Kapcsolódá- 

si pontok 

Tan- 

eszközök 

Karinthy 

kisepikájának 

jellemzői választott 

novella (pl. A 

cirkusz; Találkozás 

egy fiatalemberrel; 

Barabbás) és a 

Tanár úr kérem 

karcolatgyűjtemény 

darabjai alapján.  

Humorfelfogása 

(humoreszkjei). 

Irodalmi karikatúrák 

(néhány, már 

megismert szerző 

/mű és paródiája) az 

Így írtok ti 

szemelvényei 

alapján. 

 

Krúdy Gyula írói 

világa, egyéni hangja 

legalább egy 

Szindbád-novella 

alapján (pl. Negyedik 

út, Ötödik út); 

anekdotikusság, az 

idő és az emlékezés 

formaalkotó szerepe.  

A Krúdy-művek 

atmoszférájának, 

A tanuló 

– kijelöli 

Karinthy és 

Krúdy helyét a 

korszakban 

(újságírás; 

Nyugat, illetve 

csoporthoz nem 

tartozás);  

– ismeri alkotás- 

és látásmódjuk 

jellemzőit;  

– képes néhány 

alkotás 

értelmezésére, 

műelemzések 

kritikus 

befogadására, 

saját álláspont 

kifejtésére és 

adott szempontú, 

önálló 

műmegközelítésre 

(pl. 

novellaelemzések 

megfogalmazásár

a);  

– képessé válik 

összehasonlító 

elemzésekre 

(párnovellák, pl. 

tanulói 

tevékenységek 

szervezése 

pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészí-

tés 

listakészítés,  

rövid esszé, 

értelmezés, 

összehasonlítás, 

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

Mozgóképkult

úra és 

médiaismeret: 

Huszárik 

Zoltán 

Szindbádja. 

Karinthy 

műveinek 

filmes 

adaptációi, 

műveinek 

előadóművé- 

szeti példái. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

urbanizáció, 

városi élet 

Budapesten. 

internetes 

hozzáférés 

 

filmrészletek 

hangoskönyvek 

CD-k 

 

 



 

 

 

témáinak, alakjainak, 

motívumainak 

megidézése 

(stílusimitációk, pl. 

Márai Sándor: 

Szindbád hazamegy; 

Huszárik Zoltán: 

Szindbád). 

A jó tanuló felel / 

A rossz tanuló 

felel; ellentétesek, 

pl. Magyar 

dolgozat / Röhög 

az egész osztály); 

mű és paródiája 

összevetésére); 

novellaciklus és 

film 

összehasonlító 

elemzésére;  

– műismeret: 

Karinthy 

(választható 

valamely műve); 

Krúdy egy 

novellája. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

humor, paródia, karcolat, novellaciklus, hasonmásalak, nosztalgia 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az irodalom határterületei Órakeret  4 

óra  

Előzetes tudás Népköltészet, műköltészet, alkalmi költészet. Szórakoztató irodalom, 

slágerszöveg. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Igény és képesség erősítése az ízlés önálló, tudatos fejlesztésére. 

Felismerése annak, hogy az irodalom többféle regiszter magában foglal; a 

köztük való választás esztétikai-erkölcsi igényességet is jelent. 

Az esztétikai és művészeti tudatosság alakítása, fejlesztése. Az irodalmiság 

változó fogalmának áttekintése, példákkal. Több szempontot érintő 

megbeszélés az ízlésről, annak kontextusairól, alakulásáról. A művészet 

kultúraalkotó szerepének megfigyelése. Más kultúrák megismerésének 

igénye. Az érvelő képesség, a retorikai tudás továbbfejlesztése. Példával 

való bizonyítása, hogy az irodalom egyrészt folyamatos, másrészt történetileg 

változó hagyomány. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Kapcsolódá-

si pontok 

Taneszközök 

A szórakoztató 

irodalom típusai, 

hatáskeltő eszközei 

és sajátos 

műfajainak jellemzői 

(pl. fantasy-

irodalom, 

detektívregény, sci-

fi, lektűr; 

dalszöveg). 

A tanuló 

– tisztában van az 

irodalmiság 

változó 

fogalmával;  

– megérti az ízlés 

kontextuális 

függőségét; 

– alakul igénye és 

képessége az ízlés 

tanulói 

tevékenységek 

szervezése 

pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészí-

tés 

listakészítés,  

rövid esszé, 

értelmezés, 

Vizuális 

kultúra: 

kortárs 

művészet.  

 

Mozgókép-

kultúra és 

médiaismeret: 

filmes 

feldolgozások 

internetes 

hozzáférés 

zenei CD-k,  

CD-lejátszó 

PowerPoint 

bemutató 

 

illusztrációk 

képregények 

filmrészletek 



 

 

 

 

Az irodalom filmen; 

filmes 

feldolgozások.  

 

Film- és 

könyvsikerek, 

divatjelenségek. 

 

Az irodalmi 

ismeretterjesztés 

főbb nyomtatott és 

elektronikus műfajai. 

A választott témához 

kapcsolódó fogalmi 

ismeretek. 

önálló 

fejlesztésére;  

– fejlődik 

médiatudatossága

, esztétikai és 

művészeti 

tudatossága;  

– választhat 

műelemzést/műaj

án-lást egyéni 

olvasmányélmény

ei 

/filmélményei 

alapján; 

– a tárgykör 

kapcsán 

alkalmassá válik a 

jelenségekről 

/művekről szóló 

vélemények, 

elemzések  

értelmezésére; 

egy-egy szóbeli 

témakör 

kifejtésére. 

összehasonlítás, 

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

 

mediatizált 

kultúra. 

 

Ének-zene: a 

zene 

fogyasztásána

k jelenségei, 

zenei 

szubkultúrák.  

 

 Társadalomis-

meret: a 

kulturális 

fogyasztás 

társadalmi 

jellemzői; 

értékviták. 

elektronikusújsá

gok,  

szövegrészletek, 

regények 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

ízlés, értelmezés, szórakoztatás, populáris kultúra, kultusz, divat, irodalmi 

ismeretterjesztés, digitális kultúra, (filmes) adaptáció. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Életmű – József Attila Órakeret   

12 óra  

Előzetes tudás József Attila: Altató; Betlehemi királyok; Mama (alsó tagozat, memoriter 

is); művek az 5–8. évfolyamról (memoriter is). 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy 

interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Kapcsolódá- 

si pontok 

Taneszköz

ök 



 

 

 

József Attila 

életműve.  

Pályaszakaszok, 

életérzések, költői 

magatartásformák 

(Tiszta szívvel; 

Tudod, hogy nincs 

bocsánat); világkép, 

költészetfelfogás  

Ars poetica; Thomas 

Mann üdvözlése). 

Stílusirányzatok (pl. 

expresszionizmus, 

szürrealizmus, 

Medáliák) és 

stílustendenciák (pl. 

újnépiesség) hatása.  

 

Jellemző lírai 

tematika (pl. 

Külvárosi éj; Óda; 

Nem emel föl); 

gondolati költészet 

1932–1934 között 

(pl. Téli éjszaka, 

Reménytelenül; A 

város peremén); 

kései költészet 

(közéleti, pl. 

Levegőt; A Dunánál; 

Hazám; szerelmi, pl. 

Nagyon fáj; tragikus 

önsors versek, pl. 

Karóval jöttél; Talán 

eltűnök hirtelen...). 

Versszerkezetek, 

verstípusok, 

hangnemek, formák, 

témák, motívumok 

(pl. gyermek, 

éjszaka, külváros, 

bűntudat) 

gazdagsága. 

Komplex költői 

képek (síkváltások).   

Hatása a későbbi 

költészetre (pl. 

Pilinszky, Nagy 

László). 

A választott 

művekhez 

kapcsolódó fogalmi 

ismeretek (pl. 

A tanuló 

– ismeri az életmű 

főbb alkotói 

korszakait; József 

Attila helyét, szerepét 

a magyar irodalom 

történetében; 

írásművészetének 

jellegét;  

– műelemzések során 

megismeri József 

Attila jellemző lírai 

témáit, poétikai 

megoldásait;  

– képes önálló 

versértelmezések 

megfogalmazására;  

– műismereti 

minimuma: 5-6 mű 

(8. évfolyamig, 

memoriterekkel); 

valamint Külvárosi 

éj; Óda; Tudod, hogy 

nincs bocsánat és 

még 4-5 műve 

(memoriter is); 

– képessé válik az 

életmű jellemzőinek 

bemutatására 

(legalább 12 lírai 

alkotás alapján); a 

műveiről szóló 

vélemények, 

elemzések 

értelmezésére, 

kritikus 

befogadására; egy-

egy szóbeli 

témakörben kijelölt 

feladat kifejtésére, 

memoriterek 

tolmácsolására. 

tanulói 

tevékenységek 

szervezése 

pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészí-

tés 

listakészítés,  

rövid esszé, 

értelmezés, 

összehasonlítás, 

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

Informatika: 

könyvtári és 

internetes 

tájékozódás 

József Attila 

dokumentumok

ról.  

 

Ének-zene: 

megzenésített 

költemények. 

 

Etika; filozófia: 

korabeli 

irányzatok és 

hatásuk; 

filozófiai 

kérdés-

felvetések. 

internetes 

hozzáférés 

vagy CD-

lejátszó 

zenei-CD, 

verses CD-

k, 

képek, 

illusztráció

k, 

PowerPoint 

bemutató 



 

 

 

freudizmus, agitatív 

vers, szegényember-

vers, szonett-

koszorú). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

komplex kép, síkváltás, szabad vers, létösszegzés, időszembesítés, 

önmegszólítás 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – epikai és lírai törekvések a 20. 

században és a kortárs irodalomban 

Órakeret   

9 óra  

Előzetes tudás 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. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív 

tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Kapcsolódá- 

si pontok 

Tan-eszközök 

Epikus művek 

(szemelvények, 

részletek a kis- és 

nagyepikából) 

pl. Kafka Az 

átváltozás; Thomas 

Mann Mario és a 

varázsló; Bulgakov: 

A Mester és 

Margaríta; Camus 

Sziszüphos mítosza; 

Orwell 1984; 

Hrabal, 

Szolzsenyicin 

alkotásaiból és 

A tanuló 

– megismeri a 20. 

századi irodalom 

néhány meghatározó 

tendenciáját;  

– ismer néhány 

jellemző, jelentős 20. 

századi epikus művet, 

részletet (pl. 

Bulgakov, Camus, 

Faulkner, 

Hemingway, Hrabal, 

Kafka, Thomas 

Mann, Orwell, I. B. 

Singer, Szolzsenyicin 

tanulói 

tevékenységek 

szervezése 

pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészí-

tés 

listakészítés,  

rövid esszé, 

értelmezés, 

összehasonlítás, 

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

Mozgókép-

kultúra és 

médiaismeret: 

filmes 

feldolgozások 

Internetes 

hozzáférés 

 

filmes 

feldolgozá-

sok, film-

részletek, 

verses CD-k 

 



 

 

 

kortárs művekből. 

A választott szerzők 

jellemző tematikája, 

kérdésfelvetése; 

formanyelvi, 

szóhasználati 

sajátosságai.  

Művek és 

adaptációik 

összevetése. 

 

Lírai alkotások 

(szemelvények, 

részletek). 

Legalább egy lírikus 

látásmódja egy-két 

művének elemző 

megközelítésével (T. 

S. Eliot). 

A választott 

szerzőkhöz, 

művekhez kacsolódó 

fogalmi ismeretek 

(pl. intellektuális 

költészet, 

mitologizálás, 

mítoszregény, 

dokumentum-

irodalom, parabola, 

egzisztencializmus). 

alkotásaiból) és 

kortárs szerzők epikai 

és lírai alkotásait;  

– ismeri egy 

kiemelkedő lírikus 

portréját, egy-két 

művét (pl. T. S. 

Eliot);  

– képes önálló 

műértelmezések 

megfogalmazására;  

lehetőséget kap saját 

olvasmányélményein

ek előadására 

(műbemutatás / 

ajánlás). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

neoavantgárd, posztmodern, családregény, objektív líra, vezérmotívum, 

montázstechnika, abszurd 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – a 20. századi és a 

kortárs drámairodalom néhány törekvése 

Órakeret  6 óra 

Előzetes tudás Csehov és még egy 19. század végi szerző dramaturgiája. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív 

tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Kapcsolódá- 

si pontok 

Tan- 

eszközök 

A 20. századi A tanuló  tanulói Dráma és dráma-



 

 

 

és/vagy a kortárs 

drámairodalom egy-

két jellemző 

tendenciája 

(pl. az epikus dráma, 

abszurd dráma, 

egzisztencialista 

dráma, groteszk 

színház, amerikai 

drámairodalom 

köréből). 

 

Szemelvények, 

részletek drámai 

művekből, pl. Brecht 

Kurázsi mama; 

Beckett: Godot-ra 

várva; Dürrenmatt A 

fizikusok); egy 

szerző, mű 

középpontba állítása. 

 

A választott 

szerzőkhöz, 

művekhez kacsolódó 

fogalmi ismeretek 

(pl. epikus színház, 

elidegenítő 

effektusok, song, 

tézisdráma, abszurd 

dráma, 

példázatosság, 

groteszk komédia, 

paradoxon). 

– megismeri a 20. 

századi és/vagy 

kortárs dráma és 

színház néhány 

jellemző tendenciáját;  

– elemez egy-két 

jelentős 20. századi 

vagy kortárs alkotást, 

újításaiknak (vagy a 

hagyomány és újítás 

kettősségének) 

figyelembevételével; 

bemutatja 

dramaturgiájuk 

sajátosságait;  

– megismer néhány 

álláspontot a művek 

értelmezéséhez;  

– lehetőség szerint 

megtekint egy 

színházi előadást/ 

felvételét, és közös 

elemzéssel értékelik 

az adott 

interpretációt;  

– lehetőség szerint 

kidolgoznak egy-egy 

jelenetet az elemzett 

művekből;  

– alkalmassá válik a 

művek 

értelmezéseinek 

kritikus befogadására. 

tevékenységek 

szervezése 

pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészí-tés 

listakészítés,  

rövid esszé, értelmezés, 

összehasonlítás, 

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

tánc: 

színháztörténe

t, 

színházművés

zet 

előadások 

részletei   

színpadképe

k 

PowerPoint 

bemutató 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Epikus színház, abszurd dráma. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Portré – Radnóti Miklós Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás Radnóti egy-két műve, köztük: Nem tudhatom (memoriter is). 

Klasszicizálás, antikvitás; idill, tragikum; az ekloga műfajának története. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív 

tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Radnóti egy-két műve, köztük: Nem tudhatom (memoriter is). 

Klasszicizálás, antikvitás; idill, tragikum; az ekloga műfajának története. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Kapcsol

ódá- 

si 

pontok 

Tan- 

eszközök 



 

 

 

Radnóti Miklós 

portréja. 

Életút és életmű 

egysége (haláltudat, 

munkaszolgálat, 

lágervers; idill és 

tragikum). A kor 

jellemzői (Járkálj 

csak, halálraítélt!), 

Radnóti tragédiája és 

költői 

magatartásformái 

(jóság, tiltakozás, 

lázadás, emlékezés, 

emberség, 

hazaszeretet, hitvesi 

költészet, Tétova 

óda,  

Jellemző műfajok, 

témák, életérzések 

költészetében; 

műveinek formai és 

stiláris sajátosságai 

(avantgárd, szabad 

vers, klasszicizálás 

stb.). 

Eklogaciklusa (a 

Hetedik ecloga és 

legalább még egy 

mű alapján 

Nyolcadik ecloga.  A 

Tajtékos ég és a bori 

notesz  

Razglednicák). 

A tanuló  

– tisztában van 

Radnóti életművének 

jellegével; a költő 

helyével, szerepével a 

magyar irodalom 

történetében; 

Vergilius rá tett 

hatásával; 

– felismeri jellemző 

műfajait, versformáit; 

– műismereti 

minimuma: Nem 

tudhatom, Hetedik 

ecloga és még két 

műve; 

– Radnóti kapcsán 

alkalmassá válik 

legalább 4 

alkotásának és a 

műveiről szóló 

véleményeknek, 

elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-

egy szóbeli témakör 

kifejtésére; 

memoriterek 

tolmácsolására. 

tanulói 

tevékenységek 

szervezése 

pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészí-

tés 

listakészítés,  

rövid esszé, 

értelmezés, 

összehasonlítás, 

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

Történele

m, 

társadal

mi és 

állampol

gári 

ismeretek

: 

munkasz

olgálat, 

munkatá

bor.   

 

Földrajz: 

emlékhel

yek, 

Radnóti 

életének, 

sorsának 

helyszíne

i 

internetes hozzáférés 

vagy CD-lejátszó 

 

verses CD-k 

 

 

térképek, 

 

emlékhelyek 

bemutatása  

 

PowerPoint 

bemutatató 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

eklogaciklus, idill és tragikum, razglednica 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky 

János, Weöres Sándor, Ottlik Géza 

Órakeret  13 óra 

Előzetes tudás A 20. századi magyar irodalom néhány jelentős szerzőjének már megismert 

életműve vagy portréja. 

További 

feltételek 

Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív tábla 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az erkölcs, egyén és közösség viszonyának kérdései lírai és prózai alkotásokban. 

Annak belátása, hogy a magyar irodalom sokféle művészi törekvés egysége. 

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. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai 

eljárások, 

Kapcsolódá- 

si pontok 

Tan- 

eszközök 



 

 

 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Szabó Lőrinc 

költészetének 

jellege, pl. a Lóci-

versek, Az Egy 

álmai; a Semmiért 

egészen és 

versciklusainak 

(pl. a Tücsökzene) 

néhány darabja 

alapján. 

 

Weöres Sándor 

költészetének 

tematikus és 

formai 

változatossága ( 

Rongyszőnyeg 

alapján); 

gondolati 

költészete; 

szerepversei, 

stílusutánzatai 

(pl. a Psyché 

szemelvényei).  

Pilinszky János 

világlátásának 

tükröződése 

költészetében; 

alkotásmódjának, 

poétikai 

megoldásainak, 

motívumainak 

sajátosságai (a 

Harmadnapon és 

még egy műve 

alapján, 

Négysoros, 

Harbach 1944, 

Apokrif stb.).  

Márai Sándor 

életműve néhány 

epikus 

szemelvény 

alapján ( Egy 

polgár 

vallomásai; ; 

esszérészlet (pl. 

Füves könyv) és 

lírai alkotás 

(Halotti beszéd) 

A tanuló 

– tisztában van az 

adott 20. századi 

szerzők 

életművének 

jellegével; az 

alkotók helyével, 

szerepével a 

magyar irodalom 

történetében;   

– műismereti 

minimum: Szabó 

L., Weöres S. (ált. 

isk. is); Szabó 

Lőrinc egy-két 

műve, Weöres 

Sándor egy-két 

műve; Pilinszky 

János 

Harmadnapon és 

még egy műve; 

– választhat: 

Márai Sándor egy-

két alkotása; 

Ottlik Géza egyik 

műve;  

– a szerzők 

kapcsán 

alkalmassá válik a 

műveikről szóló 

véleményeknek, 

elemzéseknek az 

értelmezésére; 

egy-egy szóbeli 

témakör 

kifejtésére 

(érettségi 

követelményrends

zer); memoriterek 

tolmácsolására. 

tanulói 

tevékenységek 

szervezése 

pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészí

-tés 

listakészítés,  

rövid esszé, 

értelmezés, 

összehasonlítás, 

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

Mozgóképkul-

túra és 

médiaismeret: 

Bódy Gábor: 

Psyché.  

 

Informatika: 

adattárak, 

honlapok, 

önálló 

tájékozódás 

pl. a Márai-és 

az Ottlik- 

kultuszról 

internetes hozzáférés   

verses CD-k, 

CD-lejátszó, 

hangoskönyvek 

filmrészletek 



 

 

 

alapján; az 

emigráns 

léthelyzet hatása. 

Ady Endre 

publicisztikájából 

részlet (pl. 

Ismeretlen 

Korvin-kódex 

margójára, 

Kosztolányi 

Dezső 

esszérészlet (pl. 

Ábécé a 

fordításról és 

ferdítésről), Illyés 

Gyula 

esszérészlet 

Puszták népe 

Ottlik Géza: 

Iskola a határon 

– sok szempontú 

regényértelmezés. 

A választott 

szerzőkhöz, 

művekhez 

kacsolódó 

fogalmi 

ismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

szerepvers, stílusutánzás, négysoros 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény 

István, Nagy László 

Órakeret  12 óra 

Előzetes tudás Képesség lírai, epikai művek, drámák értelmezésére, önálló feldolgozására. 

További 

feltételek 

Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív tábla 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

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. 

Szerzők több szempontú bemutatása, életművük jellege, szerepük a magyar 

irodalomban. Téma, hangnem, beszédhelyzet és műfaj összefüggéseinek 

megfogalmazása néhány jellegzetes példán. Egy-egy mű korabeli és mai hatása (pl. 

Egy mondat a zsarnokságról; egyperces novellák). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformá

k  

Kapcsolódá- 

si pontok 

Taneszközök 



 

 

 

Illyés Gyula 

lírájának 

sajátosságai az 

Egy mondat a 

zsarnokságról és 

más műve alapján 

(pl. Bartók, 

Koszorú); az 

irodalmi 

szociográfia 

műfaja, l. Puszták 

népe  

( részletek).  

Németh László 

egy regénye (pl. 

Iszony) vagy egy 

drámája 

(Villámfénynél)  

 

Nagy László 

költői világa, 

alkotásmódja (pl. 

népiesség, 

hosszúénekek, 

montázstechnika, 

képrendszer, 

portrévers, 

képvers) egy-két 

műve alapján ( Ki 

viszi át a 

szerelmet; József 

Attila!; 

Menyegző). 

Örkény István 

groteszk 

látásmódja 

néhány egyperces 

novella és / vagy 

a Tóték alapján. 

A választott 

szerzőkhöz, 

művekhez 

kacsolódó 

fogalmi 

ismeretek. 

A tanuló 

– tisztában van az 

adott 20. századi 

szerzők 

életművének 

jellegével; az 

alkotók helyével, 

szerepével a 

magyar irodalom 

történetében;   

– műismereti 

minimuma: Illyés 

Gyula egy műve;  

– továbbá 

választhat: 

Németh László 

egy műve; Örkény 

István néhány 

műve; Nagy 

László egy-két 

műve; esszérészlet 

Illyés Gyula, 

Németh László 

műveiből;  

– a szerzők 

kapcsán 

alkalmassá válik a 

műveikről szóló 

véleményeknek, 

elemzéseknek az 

értelmezésére; 

egy-egy szóbeli 

témakör 

kifejtésére 

(érettségi 

követelményrends

zer); memoriterek 

tolmácsolására. 

tanulói 

tevékenységek 

szervezése 

pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészí

-tés 

listakészítés,  

rövid esszé, 

értelmezés, 

összehasonlítás, 

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

Mozgóképkul

túra és 

médiaismeret

: Örkény 

műveinek 

filmes 

adaptációi.  

 

Informatika: 

internetes 

közlés, 

adattárak –

önálló 

tájékozódás 

internetes hozzáférés vagy 

CD-lejátszó, 

verses CD-k, 

 filmrészletek 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népi írók mozgalma, irodalmi szociográfia, hosszúének, portrévers, képvers, 

groteszk látásmód, egyperces novella. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti 

tájékozódás – Portrék, látásmódok a 20. század 

magyar irodalmából (választható szerzők, 

művek) 

Órakeret  10 óra  

Előzetes tudás A 20. századi magyar irodalom jellemzői (életművek, portrék, látásmódok). 



 

 

 

További 

feltételek 

Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív tábla 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

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

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, értelmezésére és a 

kapcsolatos vélemények megosztására. A magyar irodalom sokféleségének, 

határokon átnyúló egységének megbecsülése. 

Művelődéstörténeti és irodalomtörténeti tájékozódás, irányzatok, csoportok, 

szerzők sajátosságai. A 20. század különböző korszakainak kulturális, irodalmi 

törekvései. Különböző típusú, terjedelmű és műfajú epikai, lírai művek, továbbá 

esszék elemzése, értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Kapcsolódá- 

si pontok 

Tan- 

eszközök 

Választás alapján 

művek, 

szemelvények 20. 

századi:  

– szépprózai 

alkotásokból, pl. 

Gion Nándor, 

Mészöly Miklós, 

Nyirő József (pl. 

Úz Bence, 

Kopjafák), Szabó 

Magda (pl. Abigél, 

Für Elise, 

Régimódi 

történet), Sánta 

Ferenc (pl. Sokan 

voltunk), Sütő 

András műveiből;  

- lírikusok 

munkásságából, pl. 

Áprily Lajos, 

Dsida Jenő, Nemes 

Nagy Ágnes, 

Orbán Ottó, Sinka 

István, Szilágyi 

Domokos egy-két 

műve;  

– értekező prózai 

művekből, 

esszékből, pl. 

Nemes Nagy 

Ágnes, Szerb 

Antal és mások 

műveiből, például 

Szabó Dezső 

Adyról írt 

esszéiből. 

Művelődés- és 

A tanuló 

– tisztában van a 

választott 20. 

századi szerzők 

életművének 

jellegével; az 

alkotók helyével, 

szerepével a 

magyar irodalom 

történetében;  

– megismeri a 

század irodalmának 

néhány törekvését, 

sajátosságát 

(nemzeti 

konzervatív 

irodalom, népi írók 

mozgalma, határon 

túli magyar és 

emigráns 

irodalom);  

– választhat 

műelemzést / 

műajánlást egyéni 

olvasmányélményei 

alapján;   

– a szerzők kapcsán 

alkalmassá válik a 

műveikről szóló 

véleményeknek, 

elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-

egy szóbeli 

témakör kifejtésére, 

memoriterek 

tolmácsolására. 

tanulói 

tevékenységek 

szervezése 

pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészí-

tés 

listakészítés,  

rövid esszé, 

értelmezés, 

összehasonlítás, 

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

Informatika: 

internetes 

közlés, 

irodalmi 

adattárak és 

honlapok. 

film-feldolgozások 

részletei 

verses CD-k, 

internetes kapcsolat 

vagy CD-lejátszó 



 

 

 

irodalomtörténeti 

tájékozódás: a 

nemzeti 

konzervatív 

irodalom, a népi 

írók mozgalma, a 

határon túli és 

emigráns 

irodalom. 

A választott 

szerzőkhöz, 

művekhez 

kacsolódó fogalmi 

ismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Művelődéstörténet, irodalomtörténet, nézőpont, nézőpontváltás, nemzeti 

konzervatív irodalom, parabola, intertextualitás; költői attitűd, költői szerep; 

Kárpát-medencei, erdélyi irodalom; emigráns irodalom; „ötágú síp”. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból 

(választható szerzők, művek) 

Órakeret  11 óra  

Előzetes tudás A 20. és 21. századi magyar irodalom tendenciái 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív 

tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, értelmezésére és a 

kapcsolatos vélemények megosztására. 

Annak a belátása, hogy a kortárs törekvések megismerése segíti a körülöttünk 

levő világ megértését és megítélését. 

Kortárs irodalom: a tájékozottság növelése, az eligazodás támogatása; a fogalmi 

műveltség bővítése. Kortárs alkotások értelmezése, a művekről szóló 

vélemények, elemzések mérlegelése. A kortárs irodalmi élet több szempontú 

bemutatása. Kertész Imre Sorstalanság című regényének feldolgozása. 

Az elektronikus tömegkommunikáció és az irodalom kölcsönhatásának új 

jelenségei. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Kapcsolódá- 

si pontok 

Tan- 

eszközök 

Szemelvények a 

kortárs szépprózai 

alkotásokból (pl. 

Gion Nándor, Szabó 

Magda, Esterházy 

Péter), lírai 

művekből (pl. Buda 

Ferenc, Kányádi 

Sándor, Varró 

Dániel), 

esszéirodalomból. 

A kortárs dráma és 

A tanuló 

– tisztában van a 

kortárs irodalomból 

választott szerzők 

életművének 

jellegével; az alkotók 

helyével, szerepével; 

– megismeri a kortárs 

irodalom néhány 

törekvését, 

sajátosságát, a 

posztmodern, 

 

tanulói tevékenységek 

szervezése 

pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészí-tés 

listakészítés,  

rövid esszé, értelmezés, 

összehasonlítás, 

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

 

Mozgóképkult

úra és 

médiaismeret: 

az 

elektronikus 

tömegkommu

nikáció és az 

irodalom 

kölcsönhatásá

nak új 

jelenségei. 

 

internetes 

hozzáférés 

 

drámák film-

feldolgozásai 

- részletek, 

kritikai 

folyóiratok, 

internetes 

irodalmi 

lapok, 



 

 

 

színház világa (egy 

választott mű 

elemzése).   

Irodalmi díjak és 

díjazottak (a Nobel-

díjas: Kertész Imre 

Sorstalanság című 

regénye). 

Kortárs irodalmi 

élet. 

A választott 

szerzőkhöz, 

művekhez kacsolódó 

fogalmi ismeretek. 

Tájékozódás az 

irodalmi és 

könyvtári 

adatbázisok, blogok, 

kritikai folyóiratok 

között. 

 

Önálló 

olvasmányválasztás 

szempontjai, 

indoklása, 

értékelése, mások 

szempontjainak 

értelmezése. 

digitális irodalom, 

hangoskönyv 

fogalmát; 

– választhat 

műelemzést 

/műajánlást egyéni 

olvasmányélményei 

alapján; 

– értelmez egy 

kortárs drámai 

alkotást (lehetőleg 

megtekinti 

színházban 

/felvételről);  

– információkat 

szerez a kortárs 

irodalmi életről 

(könyvünnepek, 

sikerkönyvek); 

irodalmi díjakról (pl. 

Kertész Imre Nobel-

díjas Sorstalanság 

című regényéről);  

– a szerzők kapcsán 

alkalmassá válik a 

műveikről szóló 

véleményeknek, 

elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-

egy szóbeli témakör 

kifejtésére, 

memoriterek 

tolmácsolására. 

 

Informatika: a 

digitális 

közlés példái. 

 blogok 

 

 

irodalmi 

díjak 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

kortárs nyilvánosság, nyomtatott és internetes folyóiratok, hangoskönyv, 

digitális közlés 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Regionális kultúra Órakeret  6 óra 

Előzetes tudás A választott tárgyhoz kapcsolódó irodalmi ismeretek. 

További 

feltételek 

Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív tábla 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Azonosulás a szűkebb-tágabb tájegység történeti és jelenkori értékeivel, a 

regionális kötődés erősítése. Irodalmi emlékhelyek, nemzeti identitás. Eligazodás, 

tudás- és tapasztalatszerzés a tájegység/település/kerület/iskola stb. kulturális, 

irodalmi hagyományairól, irodalmi emlékhelyeiről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 
Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési és 

munkaformák  

Kapcsolódá- 

si pontok 

Tan- 

eszközök 

Kiskunfélegyházá A tanuló tanulói Vizuális intenetes hozzáférés 



 

 

 

hoz kötődő 

szerző(k) irodalmi 

műve(i) - Móra 

Ferenc, Petőfi 

Sándor vagy Falu 

Tamás 

kiskunfélegyházi 

emlékeit felidéző 

szépirodalmi 

alkotásai; irodalmi 

emlékhelyek 

(szülőház, 

emlékszoba, 

kiállítás, 

múzeum). 

A választott 

tárgyhoz 

kapcsolódó 

fogalmi ismeretek. 

– tisztában van a 

település kulturális, 

irodalmi 

hagyományaival, 

– ismer irodalmi 

emlékhelyeket;   

a tematika kapcsán 

alkalmassá válik 

egy szóbeli 

témakör kifejtésére   

(érettségi 

követelményrendsz

er). 

tevékenységek 

szervezése 

pármunka, 

csoportmunka, 

prezentációkészí-

tés 

listakészítés,  

rövid esszé, 

értelmezés, 

összehasonlítás, 

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

kultúra; hon 

és népismeret; 

földrajz; 

történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

régió, 

tájegység, 

történelmi 

emlékezet, 

hagyomány. 

 

 

ismertető-füzetek 

szórólapok, 

kiadványok 

emlékhelyekrőlmúzeu

mokról, 

ismertetőfilmek, 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

régió, regionalitás, hagyomány, nemzetiség, folklór, az irodalom „földrajza”, 

interkulturalitás, kulturális emlékezet 

 

 

 

 A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 

A tanuló felismeri és értő módon használja a tömegkommunikációs, illetve az audiovizuális, informatikai 

alapú szövegeket. Az értő, kritikus befogadáson kívül önálló szövegalkotás néhány publicisztikai, 

audiovizuális és informatikai hátterű műfajban, a képi elemek, lehetőségek és a szöveg 

összekapcsolásában rejlő közlési lehetőségek kihasználásával.  

 Követelmény a szövegelemzési, szövegértelmezési jártasság a tanult leíró nyelvtani, szövegtani, 

jelentéstani, pragmatikai ismeretek alkalmazásával és az elemzés kiterjesztése a szépirodalmi szövegek 

mellett a szakmai-tudományos, publicisztikai, közéleti (audiovizuális, informatikai alapú) szövegek 

feldolgozására, értelmezésére is.  

 A tanuló rendszeresen használja a könyvtárat, a különféle (pl. informatikai technológiákra épülő) 

információhordozók használata, annak a képességnek elsajátítása, hogy kellő problémaérzékenységgel, 

kreativitással és önállósággal igazodjanak el az információk világában; értelmesen és értékteremtően 

tudjanak élni az önképzés lehetőségeivel.  

 Bizonyítja különféle szövegek megértését, a szöveg felépítésére, grammatikai jellemzőire, 

témahálózatára, tagolására irányuló elemzéssel.  

 Képes olvasható, rendezett írásra.  

 Szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben megválasztja a megfelelő hangnemet, 

nyelvváltozatot, stílusréteget. Alkalmazza a művelt köznyelv (regionális köznyelv), illetve a 

nyelvváltozatok nyelvhelyességi normáit, képes felismerni és értelmezni az attól eltérő nyelvváltozatokat.  



 

 

 

 A hivatalos írásművek műfajaiban képes önálló szövegalkotásra (pl. kérvény, önéletrajz, 

motivációs levél).  

 Alkalmazza az idézés szabályait és etikai normáit.   

 Bizonyítja a magyar nyelv rendszerének és történetének ismeretét, a grammatikai, szövegtani, 

jelentéstani, stilisztikai-retorikai, helyesírási jelenségek önálló fölismerését, a tanultak tudatos 

alkalmazását.  

 Átfogó ismerettel bír a nyelv és társadalom viszonyáról, illetve a nyelvi állandóság és változás 

folyamatáról. Anyanyelvi műveltségének fontos összetevője a tájékozottság a magyar nyelv eredetéről, 

rokonságáról, történetének főbb korszakairól; a magyar nyelv és a magyar művelődés kapcsolatának 

tudatosítása.  

 Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására, tudatos, kifejező szövegmondással. 

 Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, értelmezésére (pl. tematikus, 

motivikus kapcsolatok, utalások, nem irodalmi és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), 

e képességek alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban. 

 Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai jellemzőinek megfelelő szöveg-

feldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat. 

 Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített alapvető emberi 

és keresztény értékeket, erkölcsi kérdéseket, álláspontokat, motivációkat, magatartásformákat, képes ezek 

értelmezésére, önálló értékelésére.  

 Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával történő bemutatására. Részt 

tud venni elemző beszélgetésekben, ennek tartalmához hozzájárul saját véleményével. Képes a felismert 

jelenségek értelmezésére, következtetések megfogalmazására. 

 Tájékozott az évfolyamon olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböző műfajaiban, poétikai 

megoldásaiban, kompozíciós eljárásaiban.  

 Képes definíció, magyarázat, értekezés (kisértekezés) készítésére az olvasmányaival, a felvetett és 

tárgyalt problémákkal összefüggésben, maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat.  

 Képes az irodalmi művekben megjelenő álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására, 

összehasonlítására, eltérő vélemények megértésére, újrafogalmazására.  

 Képes tudásanyagának többféle szempontot követő megfogalmazására írásban a magyar és a 

világirodalom kiemelkedő alkotóiról.  

 Meggyőzően be tudja mutatni a tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok 

sajátosságait. 

 Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű 

ismertetésére.  



 

 

 

 Be tud mutatni műveket, alkotókat a 20. század magyar és világirodalmából, továbbá a kortárs 

irodalomból. 

 Írásban és szóban egyaránt bizonyítani tudja alkotói pályaképek ismeretét, az alkotói pálya 

jelentős tényeinek, a művek tematikai, formabeli változatosságának bemutatásával.  

 Felismeri különböző alkotók hatását az irodalmi hagyományban, ezzel összefüggésben képes 

művek közötti kapcsolatok, témák, fölismerése és értékelése, az evokáció, az intertextualitás példáinak 

bemutatására.  

 Képes különböző korokban keletkezett alkotások tematikai, poétikai szempontú értelmezésére, 

összevetésére.  

 

 

MATEMATIKA 

9-12. évfolyam szakközépiskola 

 

Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint 

tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A 

matematika tanulása érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a személyiséget, 

fejleszti az önálló rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást hoz létre. A matematikai 

gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának kiteljesedését. 

A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A matematika: 

kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás örömének forrása; a mintákban, 

struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; önálló tudomány; más tudományok 

segítője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze. 

A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki 

tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez illeszkedő modelleket, 

gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, matematikai logikai, axiomatikus, 

valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket (aritmetikai, algebrai, geometriai, függvénytani, 

statisztikai stb.) és leírásokat. A matematikai nevelés sokoldalúan fejleszti a tanulók modellalkotó 

tevékenységét. Ugyanakkor fontos a modellek érvényességi körének és gyakorlati alkalmazhatóságának 

eldöntését segítő képességek fejlesztése. Egyaránt lényeges a reproduktív és a problémamegoldó, 

valamint az alkotó gondolkodásmód megismerése, elsajátítása, miközben nem szorulhat háttérbe az 

alapvető tevékenységek (pl. mérés, alapszerkesztések), műveletek (pl. aritmetikai, algebrai műveletek, 

transzformációk) automatizált végzése sem. A tanulás elvezethet a matematika szerepének megértésére a 

természet- és társadalomtudományokban, a humán kultúra számos ágában. Segít kialakítani a 

megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét. Megmutathatja a matematika 

hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában betöltött szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli 

tájékozódását, esztétikai érzékét. 

A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika belső 

struktúráját (fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Mindezzel fejlesztjük a tanulók 

absztrakciós és szintetizáló képességét. Az új fogalmak alkotása, az összefüggések felfedezése és az 

ismeretek feladatokban való alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a kreativitást, az önálló 

gondolatok megfogalmazását, a felmerült problémák megfelelő önbizalommal történő megközelítését, 

megoldását. A diszkussziós képesség fejlesztése, a többféle megoldás keresése, megtalálása és 

megbeszélése a többféle nézőpont érvényesítését, a komplex problémakezelés képességét is fejleszti. A 

folyamat végén a tanulók eljutnak az önálló, rendszerezett, logikus gondolkodás bizonyos szintjére. 



 

 

 

A műveltségi terület a különböző témakörök szerves egymásra épülésével kívánja feltárni a 

matematika és a matematikai gondolkodás világát. A fogalmak, összefüggések érlelése és a matematikai 

gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális felépítést indokol – az életkori, egyéni 

fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó ismereteknek, a fejlődő absztrakciós képességnek 

megfelelően. Ez a felépítés egyaránt lehetővé teszi a lassabban haladókkal való foglalkozást és a tehetség 

kibontakoztatását. 

A matematikai értékek megismerésével és a matematikai tudás birtokában a tanulók hatékonyan 

tudják használni a megszerzett kompetenciákat az élet különböző területein. A matematika a maga 

hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az informatika, a technikai, a 

humán műveltségterületek, illetve a választott szakma ismeretanyagának tanulmányozásához, a 

mindennapi problémák értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell 

azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a 

megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafikonok 

értelmezésének megismerése nagyban segítheti a mindennapokban, és különösen a média 

közleményeiben való reális tájékozódásban. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek 

értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a 

jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. 

A tanulók rendszeresen oldjanak meg önállóan feladatokat, aktívan vegyenek részt a tanítási, 

tanulási folyamatban. A feladatmegoldáson keresztül a tanuló képessé válhat a pontos, kitartó, 

fegyelmezett munkára. Kialakul bennük az önellenőrzés igénye, a sajátunkétól eltérő szemlélet tisztelete. 

Mindezek érdekében is a tanítás folyamában törekedni kell a tanulók pozitív motiváltságának 

biztosítására, önállóságuk fejlesztésére. A matematikatanítás, -tanulás folyamatában egyre nagyobb 

szerepet kaphat az önálló ismeretszerzés képességnek fejlesztése, az ajánlott, illetve az önállóan 

megkeresett, nyomtatott és internetes szakirodalom által. A matematika lehetőségekhez igazodva 

támogatni tudja az elektronikus eszközök (zsebszámológép, számítógép, grafikus kalkulátor), Internet, 

oktatóprogramok stb. célszerű felhasználását, ezzel hozzájárul a digitális kompetencia fejlődéséhez. 

A tananyag egyes részleteinek csoportmunkában való feldolgozása, a feladatmegoldások 

megbeszélése az együttműködési képesség, a kommunikációs képesség fejlesztésének, a reális 

önértékelés kialakulásának fontos területei. Ugyancsak nagy gondot kell fordítani a kommunikáció 

fejlesztésére (szövegértésre, mások szóban és írásban közölt gondolatainak meghallgatására, megértésére, 

saját gondolatok közlésére), az érveken alapuló vitakészség fejlesztésére. A matematikai szöveg értő 

olvasása, tankönyvek, lexikonok használata, szövegekből a lényeg kiemelése, a helyes jegyzeteléshez 

szoktatás a felsőfokú tanulást is segíti.  

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet a 

mindennapi életben, ha valaki jártas a problémamegoldásban. A matematikatanításnak kiemelt szerepe 

van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák kialakításában. Életkortól függő szinten, rendszeresen 

foglakozzunk olyan feladatokkal, amelyekben valamilyen probléma legjobb megoldását keressük. 

Szánjunk kiemelt szerepet azoknak az optimumproblémáknak, amelyek gazdasági kérdésekkel 

foglalkoznak, amikor költség, kiadás minimumát; elérhető eredmény, bevétel maximumát keressük. 

Fokozatosan vezessük be matematikafeladatainkban a pénzügyi fogalmakat: bevétel, kiadás, haszon, 

kölcsön, kamat, értékcsökkenés, -növekedés, törlesztés, futamidő stb. Ezek a feladatok erősítik a 

tanulókban azt a tudatot, hogy matematikából valóban hasznos ismereteket tanulnak, ill. hogy a 

matematika alkalmazása a mindennapi élet szerves része. Az életkor előrehaladtával egyre több példát 

mutassunk arra, hogy milyen területeken tud segíteni a matematika. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy 

milyen matematikai ismereteket alkalmaznak az alapvetően matematikaigényes, ill. a matematikát csak 

kisebb részben használó szakmák (pl. informatikus, mérnök, közgazdász, pénzügyi szakember, biztosítási 

szakember, ill. pl. vegyész, grafikus, szociológus stb.), ezzel is segítve a tanulók pályaválasztását.  

A matematikához való pozitív hozzáállást nagyban segíthetik a matematika tartalmú játékok és a 

matematikához kapcsolódó érdekes problémák és feladványok. 

A matematika a kultúrtörténetnek is része. Segítheti a matematikához való pozitív hozzáállást, ha 

bemutatjuk a tananyag egyes elemeinek a művészetekben való alkalmazását. A motivációs bázis 

kialakításában komoly segítség lehet a matematikatörténet egy-egy mozzanatának megismertetése, a máig 



 

 

 

meg nem oldott, egyszerűnek tűnő matematikai sejtések megfogalmazása, nagy matematikusok életének, 

munkásságának megismerése. 

Minden életkori szakaszban fontos a differenciálás. Ez nem csak az egyéni igények 

figyelembevételét jelenti. Sokszor az alkalmazhatóság vezérli a tananyag és a tárgyalásmód 

megválasztását, más esetekben a tudományos igényesség szintje szerinti differenciálás szükséges. Egy 

adott osztály matematikatanítása során a célok, feladatok teljesíthetősége igényli, hogy a tananyag 

megválasztásában a tanulói érdeklődés és a pályaorientáció is szerepet kapjon. A matematikát alkalmazó 

pályák felé vonzódó tanulók gondolkodtató, kreativitást igénylő versenyfeladatokkal motiválhatók, a 

humán területen továbbtanulni szándékozók számára érdekesebb a matematika kultúrtörténeti szerepének 

kidomborítása, másoknak a középiskolai matematika gyakorlati alkalmazhatósága fontos. A fokozott 

szaktanári figyelem, az iskolai könyvtár és az elektronikus eszközök használatának lehetősége segíthetik 

az esélyegyenlőség megvalósulását. 

 

Ellenőrzési, értékelési alapelvek 

 

A pedagógus akkor járulhat hozzá leginkább a tanulók matematikai fejlődéséhez, ha nemcsak az 

ismereteket, hanem az ismeretszerzés eszközeit is átadja tanulóinak. Az önállóan elért siker a tanulás 

legjobb motiválója.  

Szükség van természetesen külső eszközökre is, mint dicséret, vagy elégedetlenség kinyilvánítása, mert 

csakis az állandó visszajelzés alapján láthatja el feladatait a tanuló. Az ellenőrzés, értékelés folyamatosan 

történjék. 

A házi feladatokat rendszeresen ellenőrizzük és javíttassuk ki. Az ellenőrzés, a számonkérés, nem lehet 

csak írásbeli! A gondolkodás és a beszéd fejlesztésében fontos szerepe van a szóbeli számonkérésnek. 

Akár felelet alkalmával, akár csak ismétlő, ellenőrző kérdés-válasz formájában történik. Ezt az utóbbit 

nem kell feltétlenül osztályoznunk.  

Fejlesztő értékelést is alkalmazhatunk, amikor a tanuló önállóan ellenőrzi teljesítményét. Meg kell 

tanulniuk, hogyan vizsgálhatják meg munkájuk helyességét  

Az értékelésben legyünk következetesek és lehetőleg egységesek. 

A számonkérés formái: írásbeli és szóbeli felelet a témakörön belül, témazáró felmérő dolgozat. 

Osztályzatok, kerekítési szabályok a házirendben megfogalmazottak szerint.  

Keresztény szellemiség megvalósítása a matematika órán: 

A tanár felkészültségével, munkához való hozzáállásával, igyekezetével, példamutató magánéletével 

igyekszik példát mutatni a tanulónak. A tanórát vallásos jellegű feladatokkal teszi színessé, ezeket 

geometriai transzformációknál, statisztikai számításoknál, szöveges feladatoknál alkalmazhatja leginkább.  

 

 

 

 

 

9–10. évfolyam 

 

Ez a matematika kerettanterv mindazon tanulóknak szól, akik a 9. osztályban még nem választottak 

matematikából emelt szintű képzést. Azoknak is, akik majd később, fakultáción akarnak felkészülni 

matematikaigényes pályákra, 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. 



 

 

 

A megismerés módszerei között továbbra is fontos a gyakorlati tapasztalatszerzés, de az 

ismertszerzés fő módszere a tapasztalatokból szerzett információk rendszerezése, igazolása, ellenőrzése, 

és az ezek alapján elsajátított ismeretanyag alkalmazása. A középiskola első két évfolyamán sok, 

korábban már szereplő ismeret, összefüggés, fogalom újra előkerül, úgy, hogy a fogalmak definiálásán, az 

összefüggések igazolásán, az ismeretek rendszerezésén, kapcsolataik feltárásán és az alkalmazási 

lehetőségeik megismerésén van a hangsúly. 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.) A felsorolt célok az általános iskolai 

matematikatanítás céljaihoz képest jelentős többletet jelentenek, ezért is fontos, hogy változatos 

módszertani megoldásokkal tegyük könnyebbé az átmenetet. 

A problémamegoldás megszerettetésének igen fontos eszközei lehetnek a matematikai alapú 

játékok. 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 matematikatanításnak ebben a 

szakaszában sok érdekes matematikatörténeti vonatkozással lehet közelebb hozni a tanulókhoz a 

tantárgyat. A témakör egyes elemeihez kapcsolódva mutassuk be néhány matematikus életútját. A 

geometria egyes területeinek (szimmetriák, aranymetszés) a művészetekben való alkalmazásait 

megjelenítve világossá tehetjük a tanulók előtt, hogy a matematika a kultúra elválaszthatatlan része. Az 

ezekre a témákra fordított idő bőven megtérül az ennek következtében növekvő érdeklődés, javuló 

motiváció miatt. (A tantervben dőlt betűkkel szerepelnek ezek a részek.) 

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. 

Ez az életkor 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 növeléséhez, ugyanúgy, mint a 

geometriai és egyéb matematikai programok használata is. 

A tanulók későbbi, matematika szempontjából nagyon különböző céljai, a fogalmi 

gondolkodásban megnyilvánuló különbségek igen fontossá teszik ebben a szakaszban a differenciálást. 

Az évfolyamok összetételének a bevezetőben vázolt sokszínűsége miatt nagyon indokolt 

csoportbontásban tanítani a matematikát. 

9. évfolyam 

 

Óraszám: 144 óra/év 

 4 óra/hét 

 

Az éves óraszám felosztására 

 

Sorszám Témakör Óraszám 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 12 óra 

2. Számtan, algebra 30 óra 

3. Geometria (ponthalmazok, háromszögek, sokszögek) 20 óra 

4. Halmazok és függvények 20 óra 

5. Számtan, algebra (egyenletek, egyenlőtlenségek) 25 óra 



 

 

 

6. Geometria (geometriai transzformációk) 17 óra 

 Összefoglalás, számonkérés 10 óra 

 Év végi ismétlés 10 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek Órakeret 12 óra 

Előzetes tudás 

Példák halmazokra, halmazba rendezés több szempont alapján. Gyakorlat 

szövegek értelmezésében. A matematikai szakkifejezések adott szinthez 

illeszkedő ismerete. Táblázatok, diagramok olvasása. Százalékszámítás. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A valós számok halmazának ismerete. Kommunikáció, együttműködés. A 

matematika épülése elveinek bemutatása. Igaz és hamis állítások 

megkülönböztetése. Gondolkodás; ismeretek rendszerezési képességének 

fejlesztése. Önfejlesztés, önellenőrzés segítése, absztrakciós képesség, 

kombinációs készség fejlesztése. Diagram, vonaldiagram, oszlopdiagram, 

kördiagram készítése, olvasása. Táblázat értelmezése, készítése. Számítógép 

használata az adatok rendezésében, értékelésében, ábrázolásában. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A megismert számhalmazok: 

természetes számok, egész 

számok, racionális számok. 

A számírás története. 

A megismert számhalmazok 

áttekintése. Természetes 

számok, egész számok, 

racionális számok elhelyezése 

halmazábrában, számegyenesen. 

Informatika: számábrázolás 

(problémamegoldás 

táblázatkezelővel). 

Valós számok halmaza. Az 

intervallum fogalma, fajtái. 

Irracionális szám létezése. 

Annak tudatosítása, hogy az 

intervallum végtelen halmaz. 

 

 

 

Szöveges feladatok.  

(Folyamatos feladat a 9–12. 

évfolyamon: a szöveg alapján 

a megfelelő matematikai 

modell megalkotása.) 

Szöveges feladatok értelmezése, 

megoldási terv készítése, a 

feladat megoldása és szöveg 

alapján történő ellenőrzése.  

Modellek alkotása a 

matematikán belül; matematikán 

kívüli problémák modellezése. 

Gondolatmenet lejegyzése 

(megoldási terv).  

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű 

követése (a szövegben 

előforduló információk). 

Figyelem összpontosítása. 

Problémamegoldó gondolkodás 

és szövegfeldolgozás: az 

indukció és dedukció, a 

rendszerezés, a következtetés.  

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegértés; információk 

azonosítása és összekapcsolása, a 

szöveg egységei közötti tartalmi 

megfelelés felismerése; a szöveg 

tartalmi elemei közötti kijelentés-

érv, ok-okozati viszony 

felismerése és magyarázata. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

egészséges életmódra és a családi 

életre nevelés. 



 

 

 

A „minden” és a „van olyan” 

helyes használata.  

A „minden” és a „van olyan” 

helyes használata.  

 

A matematikai bizonyítás. 

Kísérletezés, módszeres 

próbálkozás, sejtés, cáfolás 

(folyamatos feladat a 9–12. 

évfolyamokon). 

Matematikatörténet: 

Euklidesz szerepe a 

tudományosság 

kialakításában. Nevezetes 

sejtések (pl. ikerprím sejtés); 

hosszan „élt”, de megoldott 

sejtések (pl.  

Fermat-sejtés, 

négyszínsejtés). 

Kísérletezés, módszeres 

próbálkozás, sejtés, cáfolás 

megkülönböztetése. 

Érvelés, vita. Érvek és 

ellenérvek. Ellenpélda szerepe.  

Mások gondolataival való vitába 

szállás és a kulturált vitatkozás.  

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont (pl. a saját és a 

vitapartner szempontjának) 

egyidejű követése. 

Magyar nyelv és irodalom: mások 

érvelésének összefoglalása és 

figyelembevétele. 

Állítás és megfordítása. 

„Akkor és csak akkor” típusú 

állítások.  

Az „akkor és csak akkor” 

használata. Feltétel és 

következmény felismerése a  

„Ha …, akkor …” típusú 

állítások esetében. 

Korábbi, illetve újabb (saját) 

állítások, tételek jelentésének 

elemzése. 

 

Bizonyítás.  

 

Gondolatmenet tagolása. 

Rendszerezés (érvek logikus 

sorrendje).  

Következtetés megítélése 

helyessége szerint. A bizonyítás 

gondolatmenetére, bizonyítási 

módszerekre való emlékezés. 

Kidolgozott bizonyítás 

gondolatmenetének követése, 

megértése. 

Példák a hétköznapokból helyes 

és helytelenül megfogalmazott 

következtetésekre. 

Hittan: a következtetés, érvelés, 

bizonyítás és cáfolat szabályainak 

alkalmazása. 

 

Egyszerű kombinatorikai 

feladatok: leszámlálás, 

sorbarendezés, gyakorlati 

problémák. 

Kombinatorika a 

mindennapokban. 

Rendszerezés: az esetek 

összeszámlálásánál minden 

esetet meg kell találni, de 

minden esetet csak egyszer 

lehet számításba venni. 

Megosztott figyelem; két, 

illetve több szempont egyidejű 

követése. Esetfelsorolások, 

diszkusszió (pl. van-e 

ismétlődés).  

Sikertelen megoldási kísérlet 

után újjal való próbálkozás; a 

Informatika: problémamegoldás 

táblázatkezelővel. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

hétköznapi problémák megoldása 

a kombinatorika eszközeivel. 

Magyar nyelv és irodalom: 

periodicitás, ismétlődés és 

kombinatorika mint szervezőelv 

poetizált szövegekben. 



 

 

 

sikertelenség okának feltárása 

(pl. minden feltételre figyelt-e). 

Statisztikai adatok és 

ábrázolásuk (gyakoriság, 

relatív gyakoriság, eloszlás, 

kördiagram, oszlopdiagram, 

vonaldiagram). 

Adatok jegyzése, rendezése, 

ábrázolása. Együttváltozó 

mennyiségek összetartozó 

adatpárjainak jegyzése.  

Diagramok, táblázatok olvasása, 

készítése.  

Grafikai szervezők összevetése 

más formátumú 

dokumentumokkal, 

következtetések levonása írott, 

ábrázolt és számszerű 

információ összekapcsolásával. 

Számítógép használata. 

Informatika: adatkezelés, 

adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

történelmi, társadalmi témák 

vizuális ábrázolása (táblázat, 

diagram). 

Földrajz: időjárási, éghajlati és 

gazdasági statisztikák. 

Adathalmazok jellemzői: 

átlag, medián, módusz. 

A statisztikai mutatók nyújtotta 

információk helyes értelmezése.  

Nagy adathalmaz vizsgálata 

kevés statisztikai jellemzővel: 

előnyök és hátrányok.  

Informatika: statisztikai 

adatelemzés. 

Kulcsfogalmak 

/fogalmak 

Feltétel és következmény. Sejtés, bizonyítás, megcáfolás. Ellentmondás. 

Faktoriális. Adat. Diagram, táblázat. Módusz, medián, átlag. 

 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

Számolás racionális számkörben. Prímszám, összetett szám, oszthatósági 

szabályok. Hatványjelölés. Egyszerű algebrai kifejezések ismerete, zárójel 

használata.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. 

Problémakezelés és -megoldás. Algebrai kifejezések biztonságos ismerete, 

kezelése. Szabályok betartása, tanultak alkalmazása. 

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell 

hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; 

ellenőrzés fontossága. A problémához illő számítási mód kiválasztása, 

eredmény kerekítése a tartalomnak megfelelően.  

Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott feltételeknek 

megfelelően; átstrukturálás. Számológép használata. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számelmélet elemei.  

A tanult oszthatósági szabályok. 

Prímtényezős felbontás, 

legnagyobb közös osztó, 

legkisebb közös többszörös. 

Relatív prímek.  

Matematikatörténet: Euklidész, 

A tanult oszthatósági szabályok 

rendszerezése. Prímtényezős 

felbontás, legnagyobb közös 

osztó, legkisebb közös 

többszörös meghatározása a 

felbontás segítségével. 

Egyszerű oszthatósági 

 



 

 

 

Mersenne, Euler, Fermat; néhány 

számelméleti fogalom 

fejlődésének története (pl. 

tökéletes szám, ikerprím, prímek 

száma).  

feladatok, szöveges feladatok 

megoldása. 

Gondolatmenet követése, 

egyszerű gondolatmenet 

megfordítása.  

Érvelés. 

Hatványozás 0 és negatív egész 

kitevőre. Permanencia-elv. 

Fogalmi általánosítás: a 

korábbi definíció kiterjesztése. 

 

A hatványozás azonosságai. Korábbi ismeretekre való 

emlékezés. 

 

Számok abszolút értéke. Egyenértékű definíció 

(távolsággal adott 

definícióval). 

Fizika: hőmérséklet, elektromos 

töltés, áram, feszültség előjeles 

értelmezése. 

Különböző számrendszerek. A 

helyiértékes írásmód lényege. 

Kettes számrendszer. 

Matematikatörténet: Neumann 

János. 

A különböző számrendszerek 

egyenértékűségének belátása. 

Informatika: kommunikáció 

ember és gép között, adattárolás 

egységei. 

Számok normálalakja.  Az egyes fogalmak (távolság, 

idő, terület, tömeg, népesség, 

pénz, adat stb.) mennyiségi 

jellemzőinek kifejezése 

számokkal, mennyiségi 

következtetések. Számolás 

normálalakkal írásban és 

számológép segítségével. 

A természettudományokban és 

a társadalomban előforduló 

nagy és kis mennyiségekkel 

történő számolás 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: tér, idő, 

nagyságrendek – méretek és 

nagyságrendek becslése és 

számítása az atomok méreteitől 

az ismert világ méretéig; 

szennyezés, környezetvédelem. 

Nevezetes azonosságok: 

kommutativitás, asszociativitás, 

disztributivitás.  

Számolási szabályok, zárójelek 

használata. 

Régebbi ismeretek 

mozgósítása, összeillesztése, 

felhasználása.  

 

(a ± b)
2
, (a ± b)

3
 polinom alakja, 

22 ba  szorzat alakja. 

Azonosság fogalma. 

Ismeretek tudatos 

memorizálása (azonosságok).  

Geometria és algebra 

összekapcsolása az 

azonosságok igazolásánál. 

Fizika: számítási feladatok 

megoldása (pl. munkatétel).  

 

 

Egyszerű feladatok polinomok, 

illetve algebrai törtek közötti 

műveletekre. Tanult azonosságok 

alkalmazása. Algebrai tört 

értelmezési tartománya. Algebrai 

kifejezések egyszerűbb alakra 

hozása. 

Ismeretek felidézése, 

mozgósítása (pl. szorzattá 

alakítás, tört egyszerűsítése, 

bővítése, műveletek törtekkel). 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: számítási 

feladatok. 



 

 

 

A négyzetgyök definíciója.  Számológép használata. 
 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Osztó, többszörös, prím. Hatvány. Normálalak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Geometria (ponthalmazok, háromszögek, 

sokszögek) 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Geometriai alapfogalmak, térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek 

alaptulajdonságai, négyszögek csoportosítása; speciális háromszögek és 

négyszögek elnevezése, felismerése, alaptulajdonságaik. Alapszerkesztések, 

háromszög szerkesztése alapadatokból. Háromszög köré írt kör és beírt kör 

szerkesztése A Pitagorasz-tétel ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. A szimmetria szerepének 

felismerése a matematikában, a valóságban. A szükséges és az elégséges 

feltétel felismerése. Tájékozódás valóságos viszonyokról térkép és egyéb 

vázlatok alapján. Összetett számítási probléma lebontása, számítási terv 

készítése (megfelelő részlet kiválasztása, a részletszámítások logikus 

sorrendbe illesztése). Valós probléma geometriai modelljének megalkotása, 

számítások a modell alapján, az eredmények összevetése a valósággal. 

Korábbi ismeretek mozgósítása. Számológép, számítógép használata. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Geometriai alapfogalmak. 

Térelemek, távolságok és szögek 

értelmezése.  

Idealizáló absztrakció: pont, 

egyenes, sík, síkidomok, testek. 

Vázlat készítése. 

 

Távolsággal megadott 

ponthalmazok, adott 

tulajdonságú ponthalmazok (kör, 

gömb, felező merőleges, 

szögfelező, középpárhuzamos). 

Ponthalmazok megadása 

ábrával. Megosztott figyelem; 

két, illetve több szempont 

egyidejű követése (például két 

feltétellel megadott 

ponthalmaz). 

Vizuális kultúra: a tér 

ábrázolása. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

A háromszög nevezetes vonalai, 

körei. Oldalfelező merőlegesek, 

belső szögfelezők, 

magasságvonalak, középvonalak 

tulajdonságai. Körülírt kör, beírt 

kör. 

Matematikatörténet: Euler-

egyenes, Feuerbach-kör 

bemutatása (interaktív 

szerkesztőprogrammal, bizonyítás 

nélkül). 

A definíciók és tételek pontos 

ismerete, alkalmazása.  

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

 

 

Pitagorasz-tétel bizonyítása 

és alkalmazásai. 

 

Ismeretek mozgósítása, 

rendszerezése problémamegoldás 

érdekében. Állítás és 

megfordításának gyakorlása.  

 



 

 

 

Konvex sokszögek általános 

tulajdonságai. Átlók száma, 

belső szögek összege. 

Szabályos sokszög belső 

szöge. 

Fogalmak alkotása specializálással: 

konvex sokszög, szabályos 

sokszög. 

 

Kör és részei, kör és 

egyenes. Ív, húr, körcikk, 

körszelet. Szelő, érintő. 

Fogalmak pontos ismerete. Fizika: körmozgás, a körpályán 

mozgó test sebessége. 

Vizuális kultúra: építészeti 

stílusok. 

A körív hossza. Egyenes 

arányosság a középponti 

szög és a hozzá tartozó körív 

hossza között (szemlélet 

alapján). 

Együttváltozó mennyiségek 

összetartozó adatpárjainak 

vizsgálata. 

Fizika: körmozgás sebessége, 

szögsebessége. 

Földrajz: távolság a Föld két 

pontja között. 

A körcikk területe. Egyenes 

arányosság a középponti 

szög és a hozzá tartozó 

körcikk területe között 

(szemlélet alapján). 

Együttváltozó mennyiségek 

összetartozó adatpárjainak 

vizsgálata. 

 

A szög mérése. A szög 

ívmértéke.  

Mérés, mérési elvek megismerése. 

Mértékegység-választás, 

mérőszám. 

Fizika: szögsebesség, 

körmozgás, rezgőmozgás. 

Földrajz: tájékozódás a 

földgömbön; hosszúsági és 

szélességi körök, 

helymeghatározás. 

Thalész tétele.  

A matematika mint 

kulturális örökség. 

Ismeretek tudatos memorizálása. 

Állítás és megfordításának 

gyakorlása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tér, sík, egyenes, pont. Sokszög. Háromszög, négyszög, speciális háromszög, 

speciális négyszög. Belső szög, külső szög, átló. Kerület, terület. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Halmazok, függvények 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. Pontok 

ábrázolása koordináta-rendszerben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Halmazok eszközjellegű használata. Gondolkodás; ismeretek rendszerezési 

képességének fejlesztése. Önfejlesztés, önellenőrzés segítése, absztrakciós 

képesség, kombinációs készség fejlesztése. Összefüggések, folyamatok 

megjelenítése matematikai formában (függvény-modell), vizsgálat a grafikon 

alapján. A vizsgálat szempontjainak kialakítása. Függvénytranszformációk 

algebrai és geometriai megjelenítése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Véges és végtelen halmazok. 

Végtelen számosság 

szemléletes fogalma. 

Annak megértése, hogy csak a 

véges halmazok elemszáma 

adható meg természetes számmal.  

 



 

 

 

Matematikatörténet: Cantor. 

Részhalmaz. 

Halmazműveletek: unió, 

metszet, különbség. 

Halmazok közötti viszonyok 

megjelenítése. 

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követése.  

Szöveges megfogalmazások 

matematikai modellre fordítása.  

Elnevezések megtanulása, 

definíciókra való emlékezés. 

Magyar nyelv és irodalom: 

mondatok, szavak, hangok 

rendszerezése. 

Biológia-egészségtan: 

halmazműveletek alkalmazása a 

rendszertanban. 

Kémia: anyagok csoportosítása. 

Alaphalmaz és 

komplementer halmaz.  

Annak tudatosítása, hogy 

alaphalmaz nélkül nincs 

komplementer halmaz.  

Halmaz közös elem nélküli 

halmazokra bontása 

jelentőségének belátása. 

Biológia-egészségtan: élőlények 

osztályozása; besorolás közös 

rész nélküli halmazokba. 

A függvény megadása, elemi 

tulajdonságai. 

Ismeretek tudatos memorizálása 

(függvénytani alapfogalmak).  

Alapfogalmak megértése, konkrét 

függvények elemzése a 

grafikonjuk alapján.  

Időben lejátszódó valós 

folyamatok elemzése grafikon 

alapján. Számítógép használata a 

függvények vizsgálatára. 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: időben lejátszódó 

folyamatok leírása, elemzése. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata, adatkezelés 

táblázatkezelővel. 

A lineáris függvény, lineáris 

kapcsolatok. A lineáris 

függvények tulajdonságai. 

Az egyenes arányosság. A 

lineáris függvény 

grafikonjának meredeksége, 

ennek jelentése lineáris 

kapcsolatokban. 

Táblázatok készítése adott 

szabálynak, összefüggésnek 

megfelelően. 

Időben lejátszódó történések 

megfigyelése, a változás 

megfogalmazása. Modellek 

alkotása: lineáris kapcsolatok 

felfedezése a hétköznapokban (pl. 

egységár, a változás sebessége). 

Lineáris függvény ábrázolása 

paraméterei alapján. 

Számítógép használata a lineáris 

folyamat megjelenítésében. 

Fizika: időben lineáris 

folyamatok vizsgálata, a változás 

sebessége. 

Kémia: egyenes arányosság. 

 

Informatika: táblázatkezelés. 

Az abszolútérték-függvény. 

Az baxx   függvény 

grafikonja, tulajdonságai (

0a ). 

Ismeretek felidézése 

(függvénytulajdonságok). 

 

A négyzetgyökfüggvény. Az 

xx   ( 0x ) függvény 

grafikonja, tulajdonságai. 

Ismeretek felidézése 

(függvénytulajdonságok). 

Fizika: matematikai inga 

lengésideje. 

 

 

A fordított arányosság 

függvénye. 
x

a
x  ( 0ax ) 

grafikonja, tulajdonságai.  

Ismeretek felidézése 

(függvénytulajdonságok). 

Fizika: ideális gáz, izoterma. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 



 

 

 

Függvények alkalmazása.  Valós folyamatok 

függvénymodelljének 

megalkotása. A folyamat elemzése 

a függvény vizsgálatával, az 

eredmény összevetése a 

valósággal. A modell 

érvényességének vizsgálata.  

Számítógép alkalmazása (pl. 

függvényrajzoló program). 

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követése. 

Fizika: kinematika. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

Egyenlet, egyenletrendszer 

grafikus megoldása.  

Egy adott probléma megoldása két 

különböző módszerrel.  

Az algebrai és a grafikus módszer 

összevetése. 

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követése.  

Számítógépes program használata. 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan; földrajz: számítási 

feladatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Függvény. Valós függvény. Értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, 

növekedés, fogyás, szélsőértékhely, szélsőérték. Alapfüggvény. 

Függvénytranszformáció. Lineáris kapcsolat. Meredekség. Grafikus megoldás. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

5. Számtan, algebra (egyenletek, egyenletrendszerek) 
Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás 
Egyenlet, egyenlet megoldása. Egyszerű szöveg alapján egyenlet felírása (modell 

alkotása), megoldása, ellenőrzése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. Szabályok 

betartása, tanultak alkalmazása. Első- és másodfokú egyenletek, 

egyenletrendszerek megoldási módszerei, a megoldási módszer önálló 

kiválasztási képességének kialakítása.  

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell 

hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; 

ellenőrzés fontossága. A problémához illő számítási mód kiválasztása, 

eredmény kerekítése a tartalomnak megfelelően.  

Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott feltételeknek 

megfelelően; átstrukturálás. Számológép használata. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szöveges számítási feladatok 

a természettudományokból, a 

mindennapokból.  

Szöveges számítási feladatok 

megoldása a 

természettudományokból, a 

mindennapokból (pl. 

százalékszámítás: 

megtakarítás, kölcsön, 

áremelés, árleszállítás, bruttó 

ár és nettó ár, ÁFA, 

jövedelemadó, járulékok, 

élelmiszerek százalékos 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: számítási feladatok. 

Informatika: problémamegoldás 

táblázatkezelővel. 

Földrajz: a pénzvilág működése. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

tudatos élelmiszer-választás, 

becslések, mérések, számítások. 

Társadalmi, állampolgári és 

gazdasági ismeretek: a család 



 

 

 

összetétele).  

A növekedés és csökkenés 

kifejezése százalékkal 

(„mihez viszonyítunk?”). 

Gondolatmenet lejegyzése 

(megoldási terv).  

Számológép használata. Az 

értelmes kerekítés 

megtalálása. 

pénzügyei és gazdálkodása, 

vállalkozások. 

Egyes változók kifejezése 

fizikai, kémiai képletekből.  

A képlet értelmének, 

jelentőségének belátása. 

Helyettesítési érték 

kiszámítása képlet alapján. 

Fizika; kémia: képletek 

értelmezése.. 

Elsőfokú kétismeretlenes 

egyenletrendszer megoldása.  

Megosztott figyelem; két, 

illetve több szempont 

egyidejű követése.  

Különböző módszerek 

alkalmazása ugyanarra a 

problémára (behelyettesítő 

módszer, ellentett együtthatók 

módszere). 

Fizika: kinematika, dinamika. 

Elsőfokú egyenletre, 

egyenletrendszerre vezető 

szöveges feladatok.  

A mindennapokhoz 

kapcsolódó problémák 

matematikai modelljének 

elkészítése (egyenlet, illetve 

egyenletrendszer felírása); a 

megoldás ellenőrzése, a 

gyakorlati feladat 

megoldásának összevetése a 

valósággal (lehetséges-e?). 

Fizika: kinematika, dinamika. 

 

Kémia: százalékos keverési 

feladatok. 

Egy abszolútértéket 

tartalmazó egyenletek. 

baxcx . 

Definíciókra való emlékezés. 
 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyenlet. Alaphalmaz, értelmezési tartomány. Azonosság. Ekvivalens egyenlet. 

Hamis gyök. Elsőfokú egyenlet. Egyenletrendszer. Egyenlőtlenség. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

6. Geometria (geometriai transzformációk) 
Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 

Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai, négyszögek csoportosítása; speciális 

háromszögek és négyszögek elnevezése, felismerése, alaptulajdonságaik. 

Alapszerkesztések, háromszög szerkesztése alapadatokból. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. A geometriai transzformációk 

alkalmazása problémamegoldásban. A szimmetria szerepének felismerése a 

matematikában, a valóságban. A szükséges és az elégséges feltétel felismerése. 

Tájékozódás valóságos viszonyokról térkép és egyéb vázlatok alapján. Valós 

probléma geometriai modelljének megalkotása. 



 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tengelyes és a középpontos 

tükrözés, az eltolás, a pont 

körüli elforgatás. A 

transzformációk tulajdonságai.  

A geometriai vektorfogalom. 

A megmaradó és a változó 

tulajdonságok tudatosítása. 

Fizika: elmozdulásvektor, 

forgások. 

Földrajz: bolygók tengely körüli 

forgása, keringés a Nap körül. 

Egybevágóság, szimmetria.  Szimmetria felismerése a 

matematikában, a 

művészetekben, a 

környezetünkben található 

tárgyakban, részvétel 

szimmetrián alapuló 

játékokban. 

Informatika: tantárgyi szimulációs 

programok használata. 

Vizuális kultúra: kifejezés, 

képzőművészet; művészettörténeti 

stíluskorszakok. 

Biológia-egészségtan: az emberi 

test síkjai, szimmetriája. 

Szimmetrikus négyszögek. 

Négyszögek csoportosítása 

szimmetriáik szerint. 

Szabályos sokszögek.  

Fogalmak alkotása 

specializálással. 

Vizuális kultúra: kifejezés, 

képzőművészet; művészettörténeti 

stíluskorszakok. 

Egyszerű szerkesztési 

feladatok.  

Szerkesztési eljárások 

gyakorlása. Szerkesztési terv 

készítése, ellenőrzés. 

Megosztott figyelem; két, 

illetve több szempont egyidejű 

követése. Pontos, esztétikus 

munkára nevelés. 

Informatika: tantárgyi szimulációs 

programok használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Vektorok összege, két vektor 

különbsége. 

Műveleti analógiák 

(összeadás, kivonás). 

Fizika: erők összege, két erő 

különbsége, vektormennyiség 

változása (pl. sebességváltozás). 

Kulcsfogalm

ak/ 

fogalmak 

Tér, sík, egyenes, pont. Egybevágó. Szimmetria. Arány. Vektor. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

- Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok szemléltetése, 

halmazműveletek ismerete; számhalmazok ismerete. 

- Értsék és jól használják a matematika logikában megtanult szakkifejezéseket a 

hétköznapi életben. 

- Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának felismerése; 

bizonyítás gondolatmenetének követése. 

- Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás gondolatmenetének 

rögzítése szóban, írásban. 

 

Számtan, algebra 

- Egyszerű algebrai kifejezések használata, műveletek algebrai kifejezésekkel; a 

tanultak alkalmazása a matematikai problémák megoldásában (pl. 

modellalkotás szöveg alapján, egyenletek megoldása, képletek értelmezése); 

egész kitevőjű hatványok, azonosságok. 

- Elsőfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre vezető 

szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és azok megoldása, a 



 

 

 

megoldás önálló ellenőrzése. 

- Elsőfokú (egyszerű) kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása; ilyen 

egyenletrendszerre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz az 

egyenletrendszer megadása, megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése. 

- Egyismeretlenes egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása. 

- Az időszak végére elvárható a valós számkör biztos ismerete, e számkörben 

megismert műveletek gyakorlati és elvontabb feladatokban való alkalmazása. 

- A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, tankönyvek, 

keresőprogramok célirányos használatára, szövegekből a lényeg kiemelésére. 

 

Geometria 

- Térelemek ismerete; távolság és szög fogalma, mérése. 

- Nevezetes ponthalmazok ismerete, szerkesztésük. 

- A tanult egybevágósági transzformációk és ezek tulajdonságainak ismerete. 

- Egybevágó alakzatok, két egybevágó alakzat több szempont szerinti 

összehasonlítása (pl. távolságok, szögek, kerület, terület, térfogat). 

- Szimmetria ismerete, használata. 

- Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok, nevezetes 

vonalak, pontok, körök). 

- Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások elvégzése 

Pitagorasz-tétellel. 

- Szimmetrikus négyszögek tulajdonságainak ismerete. 

- Kerület, terület szemléletes fogalmának kialakulása, a jellemzők kiszámítása 

(képlet alapján); mértékegységek ismerete; valós síkbeli probléma geometriai 

modelljének megalkotása. 

- A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai transzformációk 

rendszerezettebb tárgyalása után fejlődött a tanulók dinamikus geometriai 

szemlélete, diszkussziós képessége. 

- A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek számítási 

feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák megoldásánál 

alkalmazni. 

- A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos munkavégzésre. 

 

Összefüggések, függvények 

- A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési tartomány, 

értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak ismerete. 

- A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon). 

- Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása. 

- Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény grafikonja 

alapján. 

- Függvénymodell készítése lineáris kapcsolatokhoz; a meredekség. 

- A tanulók tudják az elemi függvényeket ábrázolni koordináta-rendszerben, és 

a legfontosabb függvénytulajdonságokat meghatározni, nemcsak a 

matematika, hanem a természettudományos tárgyak megértése miatt, és 

különböző gyakorlati helyzetek leírásának érdekében is. 

 

 

Statisztika 

- Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint. 

- Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése. 

- Adathalmaz móduszának, mediánjának, átlagának értelmezése, 

meghatározása. 

 



 

 

 

 

10. évfolyam 

 

Óraszám: 144 óra/év 

     4 óra/hét 

 

Az éves óraszám felosztására 

 

Sorszám Témakör Óraszám 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek, valószínűségszámítás 17 óra 

2. Számtan, algebra (négyzetgyök fogalma) 18 óra 

3. Számtan, algebra (másodfokú egyenlet) 30 óra 

4. Geometria (hasonlósági transzformáció és alkalmazási) 30 óra 

5. Geometria (hegyesszögek szögfüggvényei és vektorok) 29 óra 

 
Összefoglalás, számonkérés 10 óra 

 
Év végi ismétlés 10 óra 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek, 

valószínűségszámítás 

Órakeret 17 

óra 

Előzetes tudás 

Leszámolási és sorbarendezési problémák megoldása. Adathalmazok 

jellemzői: átlag, medián, módusz. A matematikai szakkifejezések adott 

szinthez illeszkedő ismerete. Valószínűségi kísérletek elvégzése, elemzése. 

Táblázatok, diagramok olvasása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Kommunikáció, együttműködés. A matematika épülése elveinek bemutatása. 

Igaz és hamis állítások megkülönböztetése. Gondolkodás, az absztrakciós 

képesség, kombinációs készség és az ismeretek rendszerezési képességének 

fejlesztése. A valószínűség fogalmának mélyítése: ismeretek rendszerezése, 

tapasztalatszerzés újabb kísérletekkel, a kísérletek kiértékelése (relatív 

gyakoriság, eloszlás), következtetések. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési 

követelmények 

Kapcsolódási pontok 

Logikai műveletek: „nem”, „és”, 

„vagy”, „ha…, akkor”.  

(Folyamatosan a 9–12. 

évfolyamon.) 

Matematikai és más 

jellegű érvelésekben a 

logikai műveletek 

felfedezése, megértése, 

önálló alkalmazása. A 

köznyelvi kötőszavak és a 

matematikai logikában 

használt kifejezések 

 



 

 

 

jelentéstartalmának 

összevetése. A hétköznapi, 

nem tudományos 

szövegekben található 

matematikai információk 

felfedezése, rendezése a 

megadott célnak 

megfelelően. Matematikai 

tartalmú (nem tudományos 

jellegű) szöveg 

értelmezése. 

Szöveges feladatok.  

(Folyamatos feladat a 9–12. 

évfolyamon: a szöveg alapján a 

megfelelő matematikai modell 

megalkotása.) 

Szöveges feladatok 

értelmezése, megoldási 

terv készítése, a feladat 

megoldása és szöveg 

alapján történő 

ellenőrzése.  

Modellek alkotása a 

matematikán belül; 

matematikán kívüli 

problémák modellezése. 

Gondolatmenet lejegyzése 

(megoldási terv).  

Megosztott figyelem; két, 

illetve több szempont 

egyidejű követése (a 

szövegben előforduló 

információk). Figyelem 

összpontosítása. 

Problémamegoldó 

gondolkodás és 

szövegfeldolgozás: az 

indukció és dedukció, a 

rendszerezés, a 

következtetés.  

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegértés; információk 

azonosítása és összekapcsolása, a 

szöveg egységei közötti tartalmi 

megfelelés felismerése; a szöveg 

tartalmi elemei közötti kijelentés-

érv, ok-okozati viszony 

felismerése és magyarázata. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

egészséges életmódra és a családi 

életre nevelés. 

A matematikai bizonyítás. 

Kísérletezés, módszeres 

próbálkozás, sejtés, cáfolás 

(folyamatos feladat a 9–12. 

évfolyamokon). 

Matematikatörténet: Euklidesz 

szerepe a tudományosság 

kialakításában. Nevezetes sejtések 

(pl. ikerprím sejtés); hosszan 

„élt”, de megoldott sejtések (pl.  

Fermat-sejtés, négyszínsejtés). 

Kísérletezés, módszeres 

próbálkozás, sejtés, cáfolás 

megkülönböztetése. 

Érvelés, vita. Érvek és 

ellenérvek. Ellenpélda 

szerepe.  

Mások gondolataival való 

vitába szállás és a kulturált 

vitatkozás.  

Megosztott figyelem; két, 

illetve több szempont (pl. a 

saját és a vitapartner 

szempontjának) egyidejű 

követése. 

Magyar nyelv és irodalom: mások 

érvelésének összefoglalása és 

figyelembevétele. 



 

 

 

Véletlen esemény és 

bekövetkezésének esélye, 

valószínűsége.  

A véletlen esemény 

szimmetria alapján, logikai 

úton vagy kísérleti úton 

megadható, megbecsülhető 

esélye, valószínűsége.  

Kísérletek, játékok 

csoportban.. 

Biológia-egészségtan: öröklés, 

mutáció. 

A gráffal kapcsolatos 

alapfogalmak (csúcs, él, 

fokszám).  

Egyszerű hálózat szemléltetése.  

Gráfok alkalmazása 

problémamegoldásban.  

Számítógépek egy 

munkahelyen, elektromos 

hálózat a lakásban, 

település úthálózata stb. 

szemléltetése gráffal. 

Gondolatmenet megjelenítése 

gráffal. 

Kémia: molekulák térszerkezete. 

Informatika: problémamegoldás 

informatikai eszközökkel és 

módszerekkel, hálózatok. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: pl. 

családfa. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedés. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Véletlen kísérlet. Biztos esemény, lehetetlen esemény. Gyakoriság, relatív 

gyakoriság, esély, valószínűség. Gráf csúcsa, éle, csúcs fokszáma. Logikai 

művelet (NEM, ÉS, VAGY. „Ha …., akkor …”). Feltétel és következmény. 

Sejtés, bizonyítás, megcáfolás. Ellentmondás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra (a négyzetgyök) 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 
Számolás valós számkörben. A hatványozás azonosságainak ismerete. 

Egyszerű algebrai kifejezések ismerete, zárójel használata.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. 

Problémakezelés és -megoldás. Algebrai kifejezések biztonságos ismerete, 

kezelése. 

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell 

hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; ellenőrzés 

fontossága. Számológép használata. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hatványozás azonosságai. Korábbi ismeretekre való 

emlékezés. 

 

Nevezetes azonosságok: 

kommutativitás, 

asszociativitás, 

disztributivitás.  

Régebbi ismeretek 

mozgósítása, összeillesztése, 

felhasználása.  

 

A négyzetgyök definíciója. A 

négyzetgyök azonosságai.  

Számológép használata. 

A négyzetgyök 

azonosságainak használata 

konkrét esetekben. 

Fizika: fonálinga lengésideje, 

rezgésidő számítása. 

Példák adott alaphalmazon 

ekvivalens és nem ekvivalens 

egyenletekre, átalakításokra. 

Alaphalmaz, értelmezési 

tartomány, megoldáshalmaz. 

Megosztott figyelem; két, 

illetve több szempont 

egyidejű követése. 

Halmazok eszközjellegű 

használata. 

 



 

 

 

Hamis gyök, gyökvesztés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hatvány. Alaphalmaz, értelmezési tartomány. Azonosság. Ekvivalens 

egyenlet. Hamis gyök.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Számtan, algebra (másodfokú egyenlet és 

egyenletrendszer) 

Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás 

Számolás valós számkörben. A hatványozás azonosságainak ismerete. 

Egyszerű algebrai kifejezések ismerete, zárójel használata. Egyenlet, 

egyenlet megoldása. Egyszerű szöveg alapján egyenlet felírása (modell 

alkotása), megoldása, ellenőrzése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. 

Problémakezelés és -megoldás. Másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek 

megoldási módszerei, a megoldási módszer önálló kiválasztási képességének 

kialakítása.  

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell 

hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; 

ellenőrzés fontossága. A problémához illő számítási mód kiválasztása, 

eredmény kerekítése a tartalomnak megfelelően.  

Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott feltételeknek 

megfelelően; átstrukturálás. Számológép használata. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A másodfokú egyenlet 

megoldása, a megoldóképlet.  

Különböző algebrai módszerek 

alkalmazása ugyanarra a 

problémára (szorzattá alakítás, 

teljes négyzetté kiegészítés). 

Ismeretek tudatos memorizálása 

(rendezett másodfokú egyenlet 

és megoldóképlet 

összekapcsolódása).  

A megoldóképlet biztos 

használata. 

Fizika: egyenletesen 

gyorsuló mozgás 

kinematikája. 

Másodfokú egyenletre vezető 

gyakorlati problémák, szöveges 

feladatok.  

Matematikai modell (másodfokú 

egyenlet) megalkotása a szöveg 

alapján. A megoldás ellenőrzése, 

gyakorlati feladat megoldásának 

összevetése a valósággal 

(lehetséges-e?). 

Fizika; kémia: számítási 

feladatok. 

Gyöktényezős alak. Másodfokú 

polinom szorzattá alakítása. 

Algebrai ismeretek alkalmazása. 
 

Gyökök és együtthatók 

összefüggései. 

Önellenőrzés: egyenlet 

megoldásának ellenőrzése.  

 

Néhány egyszerű magasabb fokú 

egyenlet megoldása. 

Matematikatörténet: részletek a 

harmad- és ötödfokú egyenlet 

megoldásának történetéből. 

Annak belátása, hogy vannak a 

matematikában megoldhatatlan 

problémák.
 

 

 



 

 

 

Egyszerű négyzetgyökös 

egyenletek. dcxbax . 

Megoldások ellenőrzése. 
Fizika: például egyenletesen 

gyorsuló mozgással 

kapcsolatos kinematikai 

feladat. 

Másodfokú egyenletrendszer.  

A behelyettesítő módszer. 

Egyszerű másodfokú 

egyenletrendszer megoldása. A 

behelyettesítő módszerrel is 

megoldható feladatok.  

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű 

követése. 

 

Egyszerű másodfokú 

egyenlőtlenségek. 

02 cbxax  (vagy > 0) 

alakra visszavezethető 

egyenlőtlenségek ( 0a ). 

Egyszerű másodfokú 

egyenlőtlenség megoldása. 

Másodfokú függvény 

eszközjellegű használata. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

Példák adott alaphalmazon 

ekvivalens és nem ekvivalens 

egyenletekre, átalakításokra. 

Alaphalmaz, értelmezési 

tartomány, megoldáshalmaz. 

Hamis gyök, gyökvesztés. 

Megosztott figyelem; két, 

illetve több szempont egyidejű 

követése. 

Halmazok eszközjellegű 

használata. 

 

Összefüggés két pozitív szám 

számtani és mértani közepe 

között. Gyakorlati példa 

minimum és maximum probléma 

megoldására. 

Geometria és algebra 

összekapcsolása az azonosság 

igazolásánál.  

Gondolatmenet megfordítása. 

Fizika: minimum- és 

maximumproblémák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyenlet. Alaphalmaz, értelmezési tartomány. Azonosság. Ekvivalens egyenlet. 

Hamis gyök. Másodfokú egyenlet, diszkrimináns. Egyenletrendszer. 

Egyenlőtlenség. Számtani közép, mértani közép. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4. Geometria (hasonlósági transzformáció és 

alkalmazása) 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

Térelemek, illeszkedés. Alapszerkesztések, háromszög szerkesztése 

alapadatokból. Kör és gömb, hasábok, hengerek és gúlák felismerése, 

alaptulajdonságaik. A Pitagorasz-tétel ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. A geometriai 

transzformációk alkalmazása problémamegoldásban. Tájékozódás valóságos 

viszonyokról térkép és egyéb vázlatok alapján. Összetett számítási probléma 

lebontása, számítási terv készítése (megfelelő részlet kiválasztása, a 

részletszámítások logikus sorrendbe illesztése). Valós probléma geometriai 

modelljének megalkotása, számítások a modell alapján, az eredmények 

összevetése a valósággal; a valóságos tárgyak formájának és a tanult formáknak 

az összevetése, gyakorlati számítások (henger, hasáb, kúp, gúla, gömb). 

Korábbi ismeretek mozgósítása. Számológép, számítógép használata. 

 

 



 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Középpontos hasonlóság, 

hasonlóság. Arányos osztás. 

A hasonlósági transzformáció.  

A megmaradó és a változó 

tulajdonságok tudatosítása. 

Informatika: tantárgyi szimulációs 

programok használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Hasonló alakzatok.  A megmaradó és a változó 

tulajdonságok tudatosítása: a 

megfelelő szakaszok hosszának 

aránya állandó, a megfelelő 

szögek egyenlők, a kerület, a 

terület, a felszín és a térfogat 

változik. 

 

A háromszögek 

hasonlóságának alapesetei.  

Szükséges és elégséges feltétel 

megkülönböztetése. Ismeretek 

tudatos memorizálása. 

 

A hasonlóság alkalmazásai. 

Háromszög súlyvonalai, 

súlypontja, hasonló 

síkidomok kerületének, 

területének aránya.  

Új ismeretek matematikai 

alkalmazása.  

Fizika: súlypont, tömegközéppont. 

Vizuális kultúra: összetett 

arányviszonyok érzékeltetése, 

formarend, az aranymetszés 

megjelenése a természetben, 

alkalmazása a művészetekben. 

Magasságtétel, befogótétel a 

derékszögű háromszögben. 

Két pozitív szám mértani 

közepe. 

Ismeretek tudatos 

memorizálása, alkalmazása 

szakaszok hosszának 

számolásánál, szakaszok 

szerkesztésénél.  

 

A hasonlóság gyakorlati 

alkalmazásai. Távolság, szög, 

terület a tervrajzon, térképen. 

Modellek alkotása a 

matematikán belül; 

matematikán kívüli problémák 

modellezése: geometriai 

modell. 

Földrajz: térképkészítés, 

térképolvasás. 

Hasonló testek felszínének, 

térfogatának aránya. 

Annak tudatosítása, hogy nem 

egyformán változik egy test 

felszíne és térfogata, ha 

kicsinyítjük vagy nagyítjuk. 

Biológia-egészségtan: példák arra, 

amikor adott térfogathoz nagy 

felület (pl. fák levelei) tartozik. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egybevágó, hasonló. Szimmetria. Arány. Vektor, vektorművelet.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

5. Geometria (szögfüggvények derékszögű 

háromszögben, vektorok) 

Órakeret 

29 óra 

Előzetes tudás 
Háromszög köré írt kör és beírt kör szerkesztése. Kör és gömb, hasábok, 

hengerek és gúlák felismerése. A Pitagorasz-tétel ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Számítások síkban és térben. Tájékozódás valóságos viszonyokról térkép és 

egyéb vázlatok alapján. Összetett számítási probléma lebontása, számítási 

terv készítése (megfelelő részlet kiválasztása, a részletszámítások logikus 

sorrendbe illesztése). Korábbi ismeretek mozgósítása. Számológép, 

számítógép használata. 

 



 

 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hegyesszög szinusza, 

koszinusza, tangense és 

kotangense. 

 Fizika: erővektor felbontása 

derékszögű összetevőkre. 

A Pitagorasz-tétel és a 

hegyesszög szögfüggvényeinek 

alkalmazása a derékszögű 

háromszög hiányzó adatainak 

kiszámítására. Távolságok és 

szögek számítása gyakorlati 

feladatokban, síkban és térben. 

A valós problémák 

matematikai (geometriai) 

modelljének megalkotása, a 

problémák önálló 

megoldása.  

Fizika: erővektor felbontása 

derékszögű összetevőkre. 

Vektorok összege, két vektor 

különbsége. 

Műveleti analógiák 

(összeadás, kivonás). 

Fizika: erők összege, két erő 

különbsége, vektormennyiség 

változása (pl. sebességváltozás). 

Vektor szorzása valós számmal. Új műveletfogalom 

kialakítása és gyakorlása. 

Fizika: Newton II. törvénye. 

Vektorok felbontása 

összetevőkre. 

Ismeretek mozgósítása új 

helyzetben. Emlékezés 

korábbi információkra. 

Fizika: eredő erő, eredő 

összetevőkre bontása. 

Bázisvektorok, 

vektorkoordináták. 

Elnevezések, jelek és egyéb 

megállapodások 

megjegyzése. Emlékezés 

definíciókra. 

Fizika: helymeghatározás, erővektor 

felbontása összetevőkre. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szinusz, koszinusz, tangens, kotangens. 

 

 

A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

- Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok szemléltetése, 

halmazműveletek ismerete; számhalmazok ismerete. 

- Értsék és jól használják a matematika logikában megtanult szakkifejezéseket a 

hétköznapi életben. 

- Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának felismerése; 

bizonyítás gondolatmenetének követése. 

- Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás gondolatmenetének 

rögzítése szóban, írásban. 

- Gráffal kapcsolatos alapfogalmak ismerete. Alkalmazzák a gráfokról tanult 

ismereteiket gondolatmenet szemléltetésére, probléma megoldására. 

 

Számtan, algebra 

- Egyszerű algebrai kifejezések használata, műveletek algebrai kifejezésekkel; a 

tanultak alkalmazása a matematikai problémák megoldásában (pl. 

modellalkotás szöveg alapján, egyenletek megoldása, képletek értelmezése); 

egész kitevőjű hatványok, azonosságok. 

- Elsőfokú, másodfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre 

vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és azok 

megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése. 

- Elsőfokú és másodfokú (egyszerű) kétismeretlenes egyenletrendszer 



 

 

 

megoldása; ilyen egyenletrendszerre vezető szöveges és gyakorlati 

feladatokhoz az egyenletrendszer megadása, megoldása, a megoldás önálló 

ellenőrzése. 

- Egyismeretlenes egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása. 

- Az időszak végére elvárható a valós számkör biztos ismerete, e számkörben 

megismert műveletek gyakorlati és elvontabb feladatokban való alkalmazása. 

- A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, tankönyvek, 

keresőprogramok célirányos használatára, szövegekből a lényeg kiemelésére. 

 

Geometria 

- Térelemek ismerete; távolság és szög fogalma, mérése. 

- Nevezetes ponthalmazok ismerete, szerkesztésük. 

- A tanult egybevágósági és hasonlósági transzformációk és ezek 

tulajdonságainak ismerete. 

- Egybevágó alakzatok, hasonló alakzatok; két egybevágó, illetve két hasonló 

alakzat több szempont szerinti összehasonlítása (pl. távolságok, szögek, kerület, 

terület, térfogat). 

- Szimmetria ismerete, használata. 

- Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok, nevezetes 

vonalak, pontok, körök). 

- Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások elvégzése 

Pitagorasz-tétellel és a hegyesszögek szögfüggvényeivel; magasságtétel és 

befogótétel ismerete. 

- Szimmetrikus négyszögek tulajdonságainak ismerete. 

- Vektor fogalmának ismerete; három új művelet ismerete: vektorok összeadása, 

kivonása, vektor szorzása valós számmal; vektor felbontása, vektorkoordináták 

meghatározása adott bázisrendszerben. 

- Kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalmának kialakulása, a 

jellemzők kiszámítása (képlet alapján); mértékegységek ismerete; valós síkbeli, 

illetve térbeli probléma geometriai modelljének megalkotása. 

- A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai transzformációk 

rendszerezettebb tárgyalása után fejlődött a tanulók dinamikus geometriai 

szemlélete, diszkussziós képessége. 

- A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek számítási 

feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák megoldásánál 

alkalmazni. 

- A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos munkavégzésre. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

- A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési tartomány, 

értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak ismerete. 

- A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon). 

- Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása. 

- Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény grafikonja alapján. 

- Függvénymodell készítése lineáris kapcsolatokhoz; a meredekség. 

- A tanulók tudják az elemi függvényeket ábrázolni koordináta-rendszerben, és a 

legfontosabb függvénytulajdonságokat meghatározni, nemcsak a matematika, 

hanem a természettudományos tárgyak megértése miatt, és különböző 

gyakorlati helyzetek leírásának érdekében is. 

 

Valószínűség, statisztika 

- Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat gyakoriságának és 

relatív gyakoriságának kiszámítása. 



 

 

 

- Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése. 

- Adathalmaz móduszának, mediánjának, átlagának értelmezése, meghatározása. 

- Véletlen esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény, véletlen kísérlet, 

esély/valószínűség fogalmak ismerete, használata. 

- Nagyszámú véletlen kísérlet kiértékelése, az előzetesen „jósolt” esélyek és a 

relatív gyakoriságok összevetése. 

- A valószínűség-számítási, statisztikai feladatok megoldása során a diákok 

rendszerező képessége fejlődött. A tanulók képesek adatsokaságot jellemezni, 

ábrákról adatsokaság jellemzőit leolvasni. Szisztematikus esetszámlálással meg 

tudják határozni egy adott esemény bekövetkezésének esélyét.  

 

 

11–12. évfolyam 

 

Ez a szakasz az érettségire felkészítés időszaka is, ezért a fejlesztésnek kiemelten fontos 

tényezője az elemző- és összegzőképesség alakítása. Ebben a két évfolyamban áttekintését adjuk a 

korábbi évek ismereteinek, eljárásainak, problémamegoldó módszereinek, emellett sok, gyakorlati 

területen széles körben használható tudást is közvetítünk. Olyanokat, amelyekhez kell az előző évek 

alapozása, amelyek kissé összetettebb problémák megoldását is lehetővé teszik. Az érettségi előtt már 

elvárható többféle ismeret együttes alkalmazása. A sík- és térgeometriai fogalmak és tételek mind a 

térszemlélet, mind az analógiás gondolkodás fejlesztése szempontjából lényegesek. A koordináta-

geometria elemeinek tanításával a matematika különböző területeinek összefüggéseit s így a matematika 

komplexitását mutatjuk meg. 

Minden témában nagy hangsúllyal ki kell térnünk a gyakorlati alkalmazásokra, az ismeretek más 

tantárgyakban való felhasználhatóságára. A statisztikai kimutatások és az információk kritikus 

értelmezése, az esetleges manipulációs szándék felfedeztetése hozzájárul a vállalkozói kompetencia 

fejlesztéséhez, a helyes döntések meghozatalához. Gyakran alkalmazhatjuk a digitális technikát az 

adatok, problémák gyűjtéséhez, a véletlen jelenségek vizsgálatához. A terület-, felszín-, térfogatszámítás 

más tantárgyakban és mindennapjaink gyakorlatában is elengedhetetlen. A sorozatok, kamatos kamat 

témakör kiválóan alkalmas a pénzügyi, gazdasági problémákban való jártasság kialakításra.  

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztését is segíti, ha önálló kiselőadások, prezentációk 

elkészítését, megtartását várjuk el a diákoktól. A matematikatörténet feldolgozása például alkalmas erre. 

Ez sokat segíthet abban, hogy a matematikát kevésbé szerető tanulók se tekintsék gondolkodásmódjuktól 

távol álló területnek a matematikát. 

 

11. évfolyam 

 

Óraszám: 108 óra/év 

  3 óra/hét 

 

Az éves óraszám felosztására 

 

Sorszám Témakör Óraszám 

1. Számtan, algebra (hatvány gyök logaritmus) 20 óra 

2. Geometria (trigonometria) 24 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 18 óra 

4. Geometria (koordinátageometria) 18 óra 



 

 

 

5. Gondolkodási és megismerési módszerek (kombinatorika) 8 óra 

6. Valószínűségszámítás, statisztika 10 óra 

 Összefoglalás, számonkérés 10 óra 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Számtan, algebra (hatvány gyök logaritmus) 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
Hatvány fogalma egész kitevőre, hatványozás azonosságai. Egyenlet, 

egyenlőtlenség megoldása. Ekvivalens egyenlet fogalma.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: valós problémák megoldása 

megfelelő modell választásával. A matematika alkalmazása más tudományokban. 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. A matematika épülésének elvei: létező 

fogalom újraértelmezése, kiterjesztése. A fogalmak kiterjesztése 

követelményeinek megértése. Függvénytulajdonság alkalmazása egyenlet 

megoldásánál (pl. szigorú monotonitás). Tájékozódás az időben: lineáris 

folyamat, exponenciális folyamat. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

n-edik gyök.  

A négyzetgyök fogalmának 

általánosítása. 

A matematika belső fejlődésének 

felismerése, új fogalmak alkotása.  

 

Hatványozás pozitív alap és 

racionális kitevő esetén. 

Fogalmak módosítása újabb 

tapasztalatok, ismeretek alapján. A 

hatványfogalom célszerű 

kiterjesztése, permanenciaelv 

alkalmazása.  

 

Hatványozás azonosságainak 

alkalmazása. Példák az 

azonosságok érvényben 

maradására. 

Ismeretek tudatos memorizálása. 

Ismeretek mozgósítása. 

 

 

 

Az exponenciális függvények. Permanenciaelv alkalmazása.  

Exponenciális folyamatok a 

természetben és a 

társadalomban.  

Modellek alkotása (függvény 

modell): a lineáris és az 

exponenciális 

növekedés/csökkenés 

matematikai modelljének 

összevetése konkrét, valós 

problémákban (például: 

népesség, 

energiafelhasználás, 

járványok stb.).  

Fizika; kémia: radioaktivitás. 

Földrajz: a társadalmi-gazdasági 

tér szerveződése és folyamatai. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; földrajz: 

globális kérdések: - erőforrások 

kimerülése, fenntarthatóság, 

demográfiai robbanás a harmadik 

világban, népességcsökkenés az 

öregedő Európában. 

A definíciók és a hatványozás 

azonosságainak közvetlen 

Modellek alkotása (algebrai 

modell): exponenciális 

Fizika; kémia: radioaktivitás. 

Földrajz; biológia-egészségtan: 



 

 

 

alkalmazásával megoldható 

exponenciális 

egyenletek,egyenlőtlenségek.  

egyenletre vezető valós 

problémák (például: 

befektetés, hitel, 

értékcsökkenés, népesség 

alakulása, radioaktivitás). 

globális problémák - demográfiai 

mutatók, a Föld eltartó képessége 

és az élelmezési válság, 

betegségek, világjárványok, 

túltermelés és túlfogyasztás. 

A logaritmus értelmezése. 

A logaritmussal való számolás 

szerepe a Kepler-törvények 

felfedezésében. 

Korábbi ismeretek felidézése 

(hatvány fogalma). 

Ismeretek tudatos 

memorizálása. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

zajszennyezés. 

Kémia: pH-számítás. 

Fizika: Kepler-törvények. 

Zsebszámológép használata, 

táblázat használata. 

Annak felismerése, hogy a 

technika fejlődésének alapja a 

matematikai tudás.  

Fizika; kémia: számítási feladatok. 

A logaritmus azonosságai. A hatványozás és a 

logaritmus kapcsolatának 

felismerése. 

 

A logaritmusfüggvények 

vizsgálata. Logaritmus 

alapfüggvények grafikonja, 

jellemzésük. 

  

A logaritmusfüggvény mint az 

exponenciális függvény 

inverze. Függvénynek és 

inverzének a grafikonja a 

koordináta-rendszerben. 

 Fizika; kémia: radioaktivitás. 

A definíciók és a logaritmus 

azonosságainak közvetlen 

alkalmazásával megoldható 

logaritmusos egyenletek, 

egyenlőtlenségek. 

Modellek alkotása (algebrai 

modell): logaritmus 

alkalmazásával megoldható 

egyszerű exponenciális 

egyenletek; ilyen egyenletre 

vezető valós problémák 

(például: befektetés, hitel, 

értékcsökkenés, népesség 

alakulása, radioaktivitás). 

Életvitel és gyakorlat: 

zajszennyezés. 

Kémia: pH-számítás. 

Biológia-egészségtan: érzékelés, az 

inger és az érzet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

n-edik gyök. Racionális kitevőjű hatvány. Logaritmus. Exponenciális 

függvény, logaritmusfüggvény. Exponenciális folyamat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Geometria (trigonometria) 
Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás 

Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes 

ponthalmazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, körei. 

Háromszögekre, speciális háromszögekre vonatkozó tételek. Hegyesszögek 

szögfüggvényei. Alapszerkesztések, egyszerű szerkesztési feladatok körrel, 

háromszöggel kapcsolatosan. Vektorok, vektorműveletek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: távolságok, 

szögek, terület, kerület, felszín és térfogat kiszámítása. A matematika két 

területének (geometria és algebra) összekapcsolása: koordináta-geometria. 

Emlékezés, korábbi ismeretek rendszerezése, alkalmazása. 



 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szögfüggvények 

kiterjesztése, 

trigonometrikus 

alapfüggvények (sin, cos, 

tg). 

A kiterjesztés szükségességének, 

alapgondolatának megértése. Időtől 

függő periodikus jelenségek kezelése. 

Fizika: periodikus mozgás, 

hullámmozgás, váltakozó 

feszültség és áram.  

Földrajz: térábrázolás és 

térmegismerés eszközei, GPS. 

A trigonometrikus 

függvények 

transzformációi: cxf )( , 

)( cxf ; )(xcf ; )(cxf . 

Tudatos megfigyelés a változó 

szempontok és feltételek szerint. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

Szinusztétel, 

koszinusztétel. 

Általános eset, különleges eset 

viszonya (a derékszögű háromszög és 

a két tétel). 

Fizika: vektor felbontása adott 

állású összetevőkre. 

Földrajz: térábrázolás és 

térmegismerés eszközei, GPS. 

Síkidomok kerületének 

és területének számítása. 

Ismeretek alkalmazása. Földrajz: felszínszámítás. 

Pitagoraszi összefüggés 

egy szög szinusza és 

koszinusza között. 

Összefüggés a szög és a 

mellékszöge szinusza, 

illetve koszinusza között. 

A tangens kifejezése a 

szinusz és a koszinusz 

hányadosaként. 

A trigonometrikus azonosságok 

megértése, használata.  

Függvénytáblázat alkalmazása 

feladatok megoldásában. 

 

Egyszerű 

trigonometrikus 

egyenletek. 

Trigonometrikus 

egyenletre vezető, 

háromszöggel 

kapcsolatos valós 

problémák. Azonosság 

alkalmazását igénylő 

egyszerű trigonometrikus 

egyenlet. 

A problémához hasonló egyszerű 

probléma keresése.  

Fizika: rezgőmozgás, adott 

kitéréshez, sebességhez, 

gyorsuláshoz tartozó 

időpillanatok meghatározása. 

Két vektor skaláris 

szorzata. A skaláris szorzat 

tulajdonságai. Két vektor 

merőlegességének 

szükséges és elégséges 

feltétele. 

újszerűségének felfedezése. A 

művelet 

A szükséges és az elégséges feltétel 

felismerése, megkülönböztetése. 

Fizika: mechanikai munka, 

mágneses fluxus. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valós szám szinusza, koszinusza, tangense. Bázisrendszer, helyvektor. Skaláris 

szorzat. Szinuszfüggvény, koszinuszfüggvény, tangensfüggvény. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 3. Összefüggések, függvények, sorozatok 
Órakeret 

18 óra 



 

 

 

Előzetes tudás Függvénytani alapfogalmak.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével. A matematika és a 

valóság: matematikai modellek készítése, vizsgálata. Alkotás öntevékenyen, 

saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek megfelelően. Sorozat 

vizsgálata; rekurzió, képletek értelmezése. Ismerethordozók használata. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A számsorozat fogalma. A 

függvény értelmezési 

tartománya a pozitív egész 

számok halmaza.  

Matematikatörténet: 

Fibonacci. 

Sorozat megadása rekurzióval és 

képlettel. 

Informatika: problémamegoldás 

informatikai eszközökkel és 

módszerekkel: algoritmusok 

megfogalmazása, tervezése. 

Számtani sorozat, az n. tag, 

az első n tag összege. 

Matematikatörténet: Gauss. 

A sorozat felismerése, a megfelelő 

képletek használata 

problémamegoldás során. 

 

Mértani sorozat, az n. tag, 

az első n tag összege.  

A sorozat felismerése, a megfelelő 

képletek használata 

problémamegoldás során.  

A számtani sorozat mint lineáris 

függvény és a mértani sorozat mint 

exponenciális függvény 

összehasonlítása. 

Fizika; kémia, biológia-

egészségtan; földrajz; 

történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

exponenciális folyamatok 

vizsgálata. 

Kamatoskamat-számítás.  Modellek alkotása: befektetés és 

hitel; különböző feltételekkel 

meghirdetett befektetések és 

hitelek vizsgálata; a hitel költségei, 

a törlesztés módjai. 

Az egyéni döntés felelőssége: az 

eladósodás veszélye.  

Korábbi ismeretek mozgósítása 

(pl. százalékszámítás). 

A szövegbe többszörösen mélyen 

beágyazott, közvetett módon 

megfogalmazott információk és 

kategóriák azonosítása. 

Földrajz: a világgazdaság 

szerveződése és működése, a 

pénztőke működése, a monetáris 

világ jellemző folyamatai, 

hitelezés, adósság, eladósodás. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a család 

pénzügyei és gazdálkodása, 

vállalkozások. 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegértés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Számsorozat. Rekurzió. Számtani sorozat, mértani sorozat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 4. Geometria (koordinátageometria) 
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes 

ponthalmazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, körei. 

Háromszögekre, speciális háromszögekre vonatkozó tételek. Elsőfokú és 

másodfokú egyenlet, kétismeretlenes egyenletrendszer algebrai megoldása. 

Vektorok, vektorműveletek. Számológép (számítógép) használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: 

távolságok, szögek, terület, kerület kiszámítása. A matematika két 



 

 

 

céljai területének (geometria és algebra) összekapcsolása. Emlékezés, korábbi 

ismeretek rendszerezése, alkalmazása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Helyvektor.  Emlékezés: jelek, jelölések, 

megállapodások. 

Fizika: vonatkoztatási rendszer, 

hely megadása. 

Műveletek koordinátáikkal 

adott vektorokkal. 

Vektorok és rendezett 

számpárok közötti 

megfeleltetés. 

A vektor fogalmának bővítése 

(algebrai vektorfogalom). Sík és tér: a 

dimenzió szemléletes fogalmának 

fejlesztése. 

Fizika: erők összeadása 

komponensek segítségével, 

háromdimenziós képalkotás 

(hologram). 

A helyvektor koordinátái. 

Szakasz felezőpontjának, 

harmadoló pontjának, a 

háromszög súlypontjának 

koordinátái.  

Képletek értelmezése, alkalmazása. Fizika: hely megadása. 

Két pont távolsága, a 

szakasz hossza.  

Képletek értelmezése, alkalmazása.  

A kör egyenlete. Geometria és algebra 

összekapcsolása. 

Informatika: ponthalmaz 

megjelenítése képernyőn 

(geometriai szerkesztőprogram). 

Az egyenes különböző 

megadási módjai. Az 

irányvektor, a 

normálvektor, az 

iránytangens. 

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követése. 

Informatika: ponthalmaz 

megjelenítése képernyőn 

(geometriai szerkesztőprogram). 

Iránytangens és az egyenes 

meredeksége. 

 Fizika: út-idő grafikon és a 

sebesség kapcsolata. 

A merőlegesség 

megfogalmazása skaláris 

szorzattal.  

Geometriai ismeretek 

felelevenítése, megfogalmazása 

algebrai alakban. 

 

Az egyenes egyenlete.  

Két egyenes 

párhuzamosságának, 

merőlegességének feltétele. 

Az egyenest jellemző adatok, a 

közöttük felfedezhető 

összefüggések értése, használata.  

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

 

Két egyenes metszéspontja.  

Kör és egyenes kölcsönös 

helyzete. 

Geometriai probléma megoldása 

algebrai eszközökkel. Ismeretek 

mozgósítása, alkalmazása 

(elsőfokú, illetve másodfokú 

kétismeretlenes egyenletrendszer 

megoldása). 

Informatika: ponthalmaz 

megjelenítése képernyőn 

(geometriai szerkesztőprogram). 

A kör adott pontjában 

húzott érintője. 

A geometriai fogalmak 

megjelenítése algebrai formában. 

Geometriai ismeretek mozgósítása. 

Informatika: ponthalmaz 

megjelenítése képernyőn 

(geometriai szerkesztőprogram). 

A koordinátageometriai 

ismeretek alkalmazása 

Geometriai problémák megoldása 

algebrai eszközökkel. Geometriai 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 



 

 

 

egyszerű síkgeometriai 

feladatok megoldásában. 

problémák számítógépes 

megjelenítése. 

használata (geometriai 

szerkesztőprogram használata). 

 

Fizika: égitestek pályája. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bázisrendszer, helyvektor. Skaláris szorzat. Ponthalmaz egyenlete; kétismeretlenes 

egyenletnek megfelelő ponthalmaz. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

5. Gondolkodási és megismerési módszerek 

(kombinatorika) 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Sorbarendezési, leszámlálási problémák megoldása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. Mintavétel céljának, értelmének 

megértése A modellhasználati, modellalkotási képesség fejlesztése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Vegyes kombinatorikai feladatok, 

kiválasztási feladatok. A 

kombinatorika alkalmazása 

egyszerű geometriai feladatokban.  

Mintavétel visszatevés nélkül és 

visszatevéssel. 

Matematikatörténet: Erdős Pál. 

Modell alkotása valós 

problémához: kombinatorikai 

modell.  

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követése. 

 

Földrajz: előrejelzések, 

tendenciák megfogalmazása 

Biológia-egészségtan: 

genetika 

Binomiális együtthatók. Jelek szerepe, alkotása, használata: 

célszerű jelölés megválasztásának 

jelentősége a matematikában.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mintavétel visszatevéssel, visszatevés nélkül. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 6. Valószínűség, statisztika 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, adathalmaz 

ábrázolása. Táblázatok kezelése. A véletlen esemény fogalma, a véletlen 

kísérlet fogalma. Gyakoriság, relatív gyakoriság. Esély és valószínűség 

hétköznapi fogalma. Kombinatorikai ismeretek. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek értelmezése az 

események között. Matematikai elvonatkoztatás: a valószínűség matematikai 

fogalmának fejlesztése. Véletlen mintavétel módszerei jelentőségének 

megértése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Eseményekkel végzett 

műveletek. Példák 

események összegére, 

szorzatára, komplementer 

eseményre, egymást kizáró 

eseményekre.  

A matematika különböző 

területei közötti kapcsolatok 

tudatosítása. Logikai műveletek, 

halmazműveletek és események 

közötti műveletek 

összekapcsolása.  

Informatika: folyamatok, 

kapcsolatok leírása logikai 

áramkörökkel. 



 

 

 

Elemi események. 

Események előállítása elemi 

események összegeként. 

Példák független és nem 

független eseményekre. 

Véletlen esemény, 

valószínűség.  

A valószínűség matematikai 

definíciójának bemutatása 

példákon keresztül.  

A véletlen kísérletekből számított 

relatív gyakoriság és a 

valószínűség kapcsolata. 

 

A valószínűség klasszikus 

modellje.  

Matematikatörténet: Rényi: 

Levelek a valószínűségről. 

A modell és a valóság kapcsolata.  

Egyszerű valószínűség-

számítási problémák. 

Ismeretek mozgósítása, tanult 

kombinatorikai módszerek 

alkalmazása. 

Fizika: az űrkutatás hatása 

mindennapjainkra, a találkozás 

valószínűsége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valószínűség matematikai fogalma. Klasszikus valószínűség-számítási modell. 

Szórás. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 11 

évfolyam végén 
 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

– A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása. 

– Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése. 

– Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben. 

– A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, rendezése 

problémamegoldás céljából.  

– A szöveghez illő matematikai modell elkészítése. 

– A tanulók a rendszerezett összeszámlálás, a tanult ismeretek segítségével 

tudjanak kombinatorikai problémákat jól megoldani,.  

 

Számtan, 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. 

– Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek felírása szöveg alapján, az 

egyenletek megoldása, önálló ellenőrzése. 

– A mindennapok gyakorlatában szereplő feladatok megoldása a valós 

számkörben tanult új műveletek felhasználásával. 

– Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban. 

 

Geometria 

– Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák önálló 

kezelésében. 

– A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk feladatmegoldásokban. 

– A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.  

– Hosszúság, szög, kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása. 

– Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása. 

– Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták ismerete, 



 

 

 

alkalmazása. 

– A geometriai és algebrai ismeretek közötti összekapcsolódás elemeinek 

ismerete: távolság, szög számítása a koordináta-rendszerben, kör és egyenes 

egyenlete, geometriai feladatok algebrai megoldása. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

– Trigonometrikus függvények értelmezése, alkalmazása. 

– Függvénytranszformációk végrehajtása. 

– Exponenciális függvény és logaritmusfüggvény ismerete. 

– Exponenciális folyamatok matematikai modelljének megértése. 

– A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, gyakorlati 

alkalmazások. 

– Az új függvények ismerete és jellemzése kapcsán a tanulóknak legyen átfogó 

képük a függvénytulajdonságokról, azok felhasználhatóságáról. 

 

Valószínűség, statisztika 

– Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében. 

– A valószínűség matematikai fogalma. 

– A valószínűség klasszikus kiszámítási módja. 

– Mintavétel és valószínűség. 

– A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problémákat tudják 

értelmezni, kezelni.  

– Megfelelő kritikával fogadják a statisztikai vizsgálatok eredményeit, lássák a 

vizsgálatok korlátait, érvényességi körét. 

 

 

12. évfolyam 

 

Óraszám: 124 óra/év 

 4 óra/hét 

Az éves óraszám felosztására 

 

Sorszám Témakör Óraszám 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 10 óra 

2. Valószínűségszámítás, statisztika 10 óra 

3. Felszín-, és térfogatszámítás 27 óra 

 Algebra, számelmélet (rendszerező összefoglalás) 24 óra 

 Függvény, sorozat (rendszerező összefoglalás) 15 óra 

 Geometria, mérés (rendszerező összefoglalás) 20 óra 

 Érettségi feladatok gyakorlása 14 óra 

 
Összefoglalás, számonkérés 4 óra 

 

 

Tematikai egység/ 1. Gondolkodási és megismerési módszerek Órakeret 



 

 

 

Fejlesztési cél 10 óra 

Előzetes tudás Gráffal kapcsolatos alapfogalmak. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. Mintavétel céljának, értelmének 

megértése. Gráfokkal kapcsolatos ismeretek alkalmazása, bővítése, konkrét 

példák alapján gráfokkal kapcsolatos állítások megfogalmazása. A 

modellhasználati, modellalkotási képesség fejlesztése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gráfelméleti alapfogalmak, 

alkalmazásuk. Fokszám összeg és 

az élek száma közötti 

összefüggés. 

Matematikatörténet: Euler. 

Modell alkotása valós 

problémához: gráfmodell. 

Megfelelő, a problémát jól 

tükröző ábra készítése. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Valószínűség, statisztika 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, adathalmaz 

ábrázolása. Táblázatok kezelése. A véletlen esemény fogalma, a véletlen 

kísérlet fogalma. Gyakoriság, relatív gyakoriság. Esély és valószínűség 

hétköznapi fogalma. Kombinatorikai ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek értelmezése az 

események között. Matematikai elvonatkoztatás: a valószínűség matematikai 

fogalmának fejlesztése. Véletlen mintavétel módszerei jelentőségének 

megértése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Eseményekkel végzett 

műveletek. Példák események 

összegére, szorzatára, 

komplementer eseményre, 

egymást kizáró eseményekre.  

Elemi események. Események 

előállítása elemi események 

összegeként. Példák független 

és nem független eseményekre. 

A matematika különböző 

területei közötti kapcsolatok 

tudatosítása. Logikai műveletek, 

halmazműveletek és események 

közötti műveletek 

összekapcsolása.  

Informatika: folyamatok, 

kapcsolatok leírása logikai 

áramkörökkel. 

Statisztikai mintavétel. 

Valószínűségek visszatevéses 

mintavétel esetén, a 

binomiális eloszlás. 

Visszatevés nélküli 

mintavétel. 

Modell alkotása (valószínűségi 

modell): a mintavételi eljárás 

lényege. 

Informatika: tantárgyi szimulációs 

programok használata (binomiális 

eloszlás). 

Adathalmazok jellemzői: 

átlag, medián, módusz, 

terjedelem, szórás. Nagy 

adathalmazok jellemzése 

statisztikai mutatókkal. 

A statisztikai kimutatások és a 

valóság: az információk kritikus 

értelmezése, az esetleges 

manipulációs szándék 

felfedeztetése. 

Közvélemény-kutatás, minőség-

ellenőrzés, egyéb gyakorlati 

alkalmazások elemzése. 

 



 

 

 

Számológép/számítógép 

használata statisztikai mutatók 

kiszámítására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valószínűség matematikai fogalma. Klasszikus valószínűség-számítási modell. 

Szórás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 3. Geometria 
Órakeret 

27 óra 

Előzetes tudás 

Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes 

ponthalmazok ismerete. Hegyesszögek szögfüggvényei. Vektorok, 

vektorműveletek. Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb felismerése. Felszín, 

térfogat szemléletes fogalma. Poliéder felszíne. Számológép (számítógép) 

használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: 

távolságok, szögek, terület, kerület, felszín és térfogat kiszámítása. A 

matematika két területének (geometria és algebra) összekapcsolása: 

koordináta-geometria. Emlékezés, korábbi ismeretek rendszerezése, 

alkalmazása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Síkidomok kerületének és 

területének számítása. 

Ismeretek alkalmazása. Földrajz: felszínszámítás. 

Mértani testek 

csoportosítása. Hengerszerű 

testek (hasábok és 

hengerek), kúpszerű testek 

(gúlák és kúpok), csonka 

testek (csonka gúla, csonka 

kúp). Gömb. 

A problémához illeszkedő 

vázlatos ábra alkotása; 

síkmetszet elképzelése, 

ábrázolása. Fogalomalkotás 

közös tulajdonság szerint 

(hengerszerű, kúpszerű testek, 

poliéderek). 

Informatika: tantárgyi szimulációs 

programok használata (térgeometriai 

szimulációs program). 

Kémia: kristályok. 

A tanult testek felszínének, 

térfogatának kiszámítása. 

Gyakorlati feladatok. 

A valós problémákhoz modell 

alkotása: geometriai modell. 

Ismeretek megfelelő 

csoportosítása. 

Informatika: tantárgyi szimulációs 

programok használata (térgeometriai 

szimulációs program). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felszín, térfogat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Rendszerező összefoglalás 
Órakeret 

59 óra 

Előzetes tudás A középiskolai matematika anyaga. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematika épülésének elvei: ismeretek rendszerezése, alkalmazása. 

Motiválás. Emlékezés. Önismeret, önértékelés, reflektálás, 

önszabályozás. Alkotás és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek 

szerint; alkotások adott feltételeknek megfelelően; átstrukturálás.  

Hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

Halmazok. Ponthalmazok és 

számhalmazok. Valós számok 

halmaza és részhalmazai. 

A problémának megfelelő 

szemléltetés kiválasztása 

(Venn-diagram, számegyenes, 

koordináta-rendszer). 

 

Állítások logikai értéke. Logikai 

műveletek. 

Szövegértés. A szövegben 

található információk 

összegyűjtése, rendszerezése. 

Filozófia: logika - a 

következetes és 

rendezett gondolkodás 

elmélete, a logika 

kapcsolódása a 

matematikához és a 

nyelvészethez. 

 

Informatika: Egy 

bizonyos, nemrég történt 

esemény információinak 

begyűjtése több 

párhuzamos forrásból, 

ezek összehasonlítása, 

elemzése, az 

igazságtartalom 

keresése, a manipulált 

információ felfedése. 

Navigációs eszközök 

használata: hierarchizált 

és legördülő menük 

használata. 

A halmazelméleti és a logikai 

ismeretek kapcsolata. 

Halmazok eszközjellegű 

használata. 

 

Definíció és tétel. A tétel 

bizonyítása. A tétel megfordítása. 

Emlékezés a tanult 

definíciókra és tételekre, 

alkalmazásuk önálló 

problémamegoldás során. 

 

 

Bizonyítási módszerek. Direkt és indirekt bizonyítás 

közötti különbség megértése. 

Néhány tipikusan hibás 

következtetés bemutatása, 

elemzése. 

Filozófia: szillogizmusok. 

Kombinatorika: leszámlálási 

feladatok. Egyszerű feladatok 

megoldása gráfokkal. 

Sorbarendezési és kiválasztási 

problémák felismerése. 

Gondolatmenet szemléltetése 

gráffal. 

 

Műveletek értelmezése és műveleti 

tulajdonságok. 

Absztrakt fogalom és annak 

konkrét megjelenései: valós 

számok halmazán értelmezett 

műveletek, halmazműveletek, 

logikai műveletek, műveletek 

vektorokkal, műveletek 

 



 

 

 

vektorral és valós számmal, 

műveletek eseményekkel. 

Számtan, algebra (24 óra) 

Gyakorlati számítások. Kerekítés, közelítő érték, becslés. 

Számológép használata, értelmes 

kerekítés. 

Technika, 

életvitel és 

gyakorlat: 

alapvető 

adózási, 

biztosítási, 

egészség-, 

nyugdíj- és 

társadalombizt

osítási, 

pénzügyi 

ismeretek. 

Egyenletek és egyenlőtlenségek. Megoldások az alaphalmaz, értelmezési 

tartomány, megoldáshalmaz megfelelő 

kezelésével.  

 

Algebrai azonosságok, hatványozás 

azonosságai, logaritmus 

azonosságai, trigonometrikus 

azonosságok. 

Az azonosságok szerepének ismerete, 

használatuk. Matematikai fogalmak 

fejlődésének bemutatása pl. a hatvány, 

illetve a szögfüggvények példáján. 

Fizika; kémia; 

biológia-

egészségtan; 

földrajz; 

történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

képletek 

használata 

Egyenletek és egyenlőtlenségek 

megoldása. Algebrai megoldás, 

grafikus megoldás. Ekvivalens 

egyenletek, ekvivalens átalakítások. 

A megoldások ellenőrzése. 

Adott egyenlethez illő megoldási módszer 

önálló kiválasztása. 

Az önellenőrzésre való képesség. 

Önfegyelem fejlesztése: sikertelen 

megoldási kísérlet után újjal való 

próbálkozás. 

 

Első- és másodfokú egyenlet és 

egyenlőtlenség. Négyzetgyökös 

egyenletek. Abszolút értéket 

tartalmazó egyenletek. Egyszerű 

exponenciális, logaritmikus és 

trigonometrikus egyenletek. 

Tanult egyenlettípusok és 

egyenlőtlenségtípusok önálló megoldása. 

 

Elsőfokú és egyszerű másodfokú 

kétismeretlenes egyenletrendszer 

megoldása. 

A tanult megoldási módszerek biztos 

alkalmazása. 

 

Egyenletekre, egyenlőtlenségekre 

vezető gyakorlati életből vett és 

szöveges feladatok. 

Matematikai modell (egyenlet, 

egyenlőtlenség) megalkotása, vizsgálatok 

a modellben, ellenőrzés.  

Fizika; kémia; 

biológia-

egészségtan; 

földrajz; 

történelem, 



 

 

 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

matematikai 

modellek. 

Geometria (20 óra) 

Geometriai alapfogalmak, 

ponthalmazok. 

  

Térelemek kölcsönös helyzete, 

távolsága, szöge. 

Távolságok és szögek kiszámítása. 

Valós problémában a megfelelő 

geometriai fogalom felismerése, 

alkalmazása. 

 

Geometriai transzformációk. 

Távolságok és szögek vizsgálata a 

transzformációknál. 

  

Egybevágóság, hasonlóság. 

Szimmetriák. 

Szerepük felfedezése művészetekben, 

játékokban, gyakorlati jelenségekben. 

 

Háromszögekre vonatkozó tételek 

és alkalmazásuk.  

A háromszög nevezetes vonalai, 

pontjai és körei. Összefüggések a 

háromszög oldalai, oldalai és 

szögei között. 

A derékszögű háromszög oldalai, 

oldalai és szögei közötti 

összefüggések. 

Állítások, tételek jelentésére való 

emlékezés. 

A problémának megfelelő összefüggések 

felismerése, alkalmazása. 

 

Négyszögekre vonatkozó tételek és 

alkalmazásuk. 

Négyszögek csoportosítása 

különböző szempontok szerint. 

Szimmetrikus négyszögek 

tulajdonságai. 

Állítások, tételek jelentésére való 

emlékezés. 

 

Körre vonatkozó tételek és 

alkalmazásuk. 

Számítási feladatok. 

  

Vektorok, vektorok koordinátái. 

Bázisrendszer. 

Matematikatörténeti ismeretek: a 

vektor fogalmának fejlődése a 

fizikai vektorfogalomtól a rendezett 

szám n-esig. 

  

Vektorok alkalmazásai.   

Egyenes egyenlete. Kör egyenlete. 

Két alakzat közös pontja. 

Matematikatörténet: nevezetes 

szerkeszthetőségi problémák. 

Geometria és algebra összekapcsolása.  

Összefüggések, függvények, sorozatok (15 óra) 



 

 

 

A függvény megadása. A 

függvények tulajdonságai.  

Emlékezés: a fogalmak pontos felidézése, 

ismerete. 

Értelmezési tartomány, értékkészlet, 

zérushely, szélsőérték, monotonitás, 

periodicitás, paritás fogalmak alkalmazása 

konkrét feladatokban. 

Az alapfüggvények ábrázolása és 

tulajdonságai.  

 

A tanult alapfüggvények ismerete. Képi emlékezés statikus helyzetekben 

(grafikonok felidézése). 

 

Függvénytranszformációk: cxf )( , 

)( cxf ; )(xcf ; )(cxf . Eltolás, 

nyújtás és összenyomás a tengelyre 

merőlegesen. 

Kapcsolat a matematika két területe 

között: függvénytranszformációk és 

geometriai transzformációk. 

 

Függvényvizsgálat a tanult 

szempontok szerint. 

Emlékezés, ismeretek mozgósítása.  

 Függvények használata valós folyamatok 

elemzésében. 

Függvény alkalmazása matematikai 

modell készítésében. 

Fizika, kémia; 

biológia-

egészségtan; 

földrajz; 

történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

matematikai 

modellek. 

Valószínűség-számítás, statisztika 

Diagramok. Statisztikai mutatók: 

módusz, medián, átlag, szórás. 

Adathalmazok jellemzése önállóan 

választott mutatók segítségével. A 

reprezentatív minta jelentőségének 

megértése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

tartalom 

értékelése 

hihetőség 

szempontjából; a 

szöveg 

hitelességével 

kapcsolatos 

tartalmi elemek 

magyarázata; a 

kétértelmű, 

többjelentésű 

tartalmi elemek 

feloldása; egy 

következtetés 

alapját jelentő 

tartalmi elem 

felismerése; az 

olvasó 

előismereteire 

alapozó 



 

 

 

figyelemfelhívó 

jellegű címadás 

felismerése. 

Gyakoriság, relatív gyakoriság. 

Véletlen esemény valószínűsége.  

A valószínűség kiszámítása a 

klasszikus modell alapján.  

A véletlen törvényszerűségei. 

A valószínűség és a statisztika 

törvényei érvényesülésének felfedezése 

a termelésben, a pénzügyi 

folyamatokban, a társadalmi 

folyamatokban.  

A szerencsejátékok 

igazságtalanságának és a 

játékszenvedély veszélyeinek 

felismerése. 

Technika, 

életvitel és 

gyakorlat; 

biológia-

egészségtan: 

szenvedélybetegs

égek és 

rizikófaktor. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Következtetés. Definíció. Tétel. Bizonyítás. Halmaz, alaphalmaz, 

igazsághalmaz, megoldáshalmaz. Függvény/transzformáció. Értelmezési 

tartomány. Művelet, műveleti tulajdonság. Egyenlet, azonosság, 

egyenletrendszer, egyenlőtlenség. Ekvivalencia. Ellenőrzés. Véletlen, 

valószínűség. Adat, statisztikai mutató. Térelem, mennyiségi jellemző 

(távolság, szög, kerület, terület, felszín, térfogat). Matematikai modell. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 
 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

– A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása. 

– A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásában. 

– Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése. 

– Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben. 

– A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, 

rendezése problémamegoldás céljából.  

– A szöveghez illő matematikai modell elkészítése. 

– A tanulók a rendszerezett összeszámlálás, a tanult ismeretek segítségével 

tudjanak kombinatorikai problémákat jól megoldani,.  

– A gráfok ne csak matematikai fogalomként szerepeljenek tudásukban, 

alkalmazzák ismereteiket a feladatmegoldásban is. 

 

Számtan, 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. 

– Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek felírása szöveg alapján, 

az egyenletek megoldása, önálló ellenőrzése. 

– A mindennapok gyakorlatában szereplő feladatok megoldása a valós 

számkörben tanult új műveletek felhasználásával. 

– Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban. 

 

Geometria 

– Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák önálló 

kezelésében. 

– A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk feladatmegoldásokban. 

– A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.  

– Hosszúság, szög, kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása. 

– Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása. 



 

 

 

– Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták 

ismerete, alkalmazása. 

– A geometriai és algebrai ismeretek közötti összekapcsolódás elemeinek 

ismerete: távolság, szög számítása a koordináta-rendszerben, kör és 

egyenes egyenlete, geometriai feladatok algebrai megoldása. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

– Trigonometrikus függvények értelmezése, alkalmazása. 

– Függvénytranszformációk végrehajtása. 

– Exponenciális függvény és logaritmusfüggvény ismerete. 

– Exponenciális folyamatok matematikai modelljének megértése. 

– A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, gyakorlati 

alkalmazások. 

– Az új függvények ismerete és jellemzése kapcsán a tanulóknak legyen 

átfogó képük a függvénytulajdonságokról, azok felhasználhatóságáról. 

 

Valószínűség, statisztika 

– Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében. 

– A valószínűség matematikai fogalma. 

– A valószínűség klasszikus kiszámítási módja. 

– Mintavétel és valószínűség. 

– A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problémákat 

tudják értelmezni, kezelni.  

– Megfelelő kritikával fogadják a statisztikai vizsgálatok eredményeit, lássák 

a vizsgálatok korlátait, érvényességi körét. 

 

Összességében 

– A matematikai tanulmányok végére a matematikai tudás segítségével 

önállóan tudjanak megoldani matematikai problémákat. 

– Kombinatív gondolkodásuk fejlődésének eredményeként legyenek képesek 

többféle módon megoldani matematikai feladatokat.  

– Fejlődjön a bizonyítási, diszkussziós igényük olyan szintre, hogy az 

érettségi után a döntési helyzetekben tudjanak reálisan dönteni. 

– Feladatmegoldásokban rendszeresen használják a számológépet, 

elektronikus eszközöket. 

– Tudjanak a síkban, térben tájékozódni, az ilyen témájú feladatok 

megoldásához célszerű ábrákat készíteni. 

– A feladatmegoldások során helyesen használják a tanult matematikai 

szakkifejezéseket, jelöléseket. 

– A tanulók váljanak képessé a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, 

törekedjenek az önellenőrzésre, legyenek képesek várható eredmények 

becslésére. 

– A helyes érvelésre szoktatással fejlődjön a tanulók kommunikációs 

készsége. 

– A középfokú matematikatanulás lezárásakor rendelkezzenek a matematika 

alapvető kultúrtörténeti ismereteivel, ismerjék a legnagyobb 

matematikusok felfedezéseit, legyen rálátásuk a magyar matematikusok 

eredményeire. 

 

 

 

 



 

 

 

SZAKKÖZÉPISKOLA 10. ÉVFOLYAM 

 

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 

 

A mozgóképkultúra és médiaismeret elsősorban a médiaszövegek szövegértési képességének 

fejlesztését szolgálja, hiszen a média rendkívüli hatással van korunk emberének tájékozottságára, 

személyiségére. Tömegek napirendjét osztja be a televízió, sugalmazza, hogyan gondolkodjunk a világ 

dolgairól, étkezési, vásárlási divatokat indít, hősöket, eszményeket, életcélokat teremt. Az internet 

virtuális közege nagyon sok fiatal második otthonaként funkcionál, ahol több időt töltenek el, mint bárhol 

másutt. Mivel a média képes arra, hogy átformálja a nyelvet, az értékrendet, a ritmusérzéket, az ízlést, a 

vágyakat, a hősöket, a tabukat, a művészetet és a műélvezetet, az alkotást és a befogadást egyaránt, a 

médianevelés a személyiségfejlesztés alapvető eszköze.  

A médiaműveltség fejlesztése szoros kölcsönhatásban van a résztvevő és aktív állampolgári szerep 

elsajátításával, valamint a kritikai és kreatív képességek fejlesztésével. Ily módon hozzájárul a Nemzeti 

alaptantervben megjelenő kulcskompetenciák fejlesztése közül az anyanyelvi kommunikációs készség, a 

digitális, a szociális és állampolgári kompetenciák, valamint az esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőkészség fejlesztéséhez. 

A sikeres mozgóképkultúra-médiaismeret oktatás kiemelten fejleszti a kommunikációs és 

együttműködési készséget, támogatja az alkotásra való beállítódást, fejleszti a problémamegoldó 

képességet, a megfigyelés, a tájékozódás, a rendszerezés képességét. Elemzéssel és az alkotói szerepek 

gyakoroltatásával fejleszti a reális énkép kialakítását.  

A művészi alkotásokban feltáruló konfliktusok értelmezésével, a valós emberi sorsok átélhető 

megjelenítésével segíti a toleráns, másokkal szemben empatikus személyiség kialakítását, az életvezetés 

és az érvényesülés során adódó konfliktus- és krízishelyzetek humánus kezelését. Ily módon hozzájárul a 

kiemelt fejlesztési követelmények közül az erkölcsi neveléshez, a demokráciára neveléshez, az önismeret 

és társas kultúra fejlesztéséhez, a testi és lelki egészségre neveléshez és természetesen mindenekelőtt a 

médiatudatosságra neveléshez. 

A tantárgy oktatásának elsődleges célja, hogy a tanulók életkoruknak megfelelő felkészültséget 

szerezzenek a különböző médiaszövegekkel kapcsolatban az önálló és kritikus attitűd kialakítására, és 

nyitott szemlélettel használják a hagyományos és az új médiumokat – vagyis a mozgóképi írás-

olvasástudás és a kritikai médiatudatosság fejlesztése. Ehhez az alsóbb iskolafokokon más tantárgyakban 

modulárisan megjelenített és elsajátított alapszintű mozgóképnyelvi és művelődéstörténeti tájékozottság 

áttekintésére, összekapcsolására, alkalmazására és továbbfejlesztésére, valamint a naiv fogyasztói 

szemlélet átformálására van szükség.  

A mozgóképkultúra és médiaismeret oktatása során tudatosítani kell, hogy a technikai 

képreprodukcióknak miféle viszonya van a valósághoz, a mozgóképi vagy internetes tartalmak 

mennyiben alkalmasak a tapasztalati világ reprodukálására, egyúttal a személyes közlésre. Tudatosítani 

kell, hogy a mediatizálódó kommunikációt miért és miképpen láttatják oly sokan a minőségi kultúra és 

egyúttal a személyiség autonómiája veszélyeztetőjének (pl. információfüggőség, kényszerfogyasztás), – 

de azt is, hogy a technikai képreprodukció és a hálózati kommunikáció egyidejűleg miféle esélyt hordoz a 

kulturális örökség védelmére, a kreatív önkifejezésre, a civil társadalom erősítésére, a választás 

képességének fejlesztésére. 

Az audiovizuális szövegek szövegértési képességének fejlesztése során arra is törekedni kell, hogy 

a tanulók ismerjék fel a médiaszövegekben megjelenő kulturális mintákat. Az értelmezés egyik rétege 

tehát az ábrázolásban megmutatkozó szerzői vagy műfaji dominancia (személyesség, stílus, konvenció) és 

a befogadásban megmutatkozó nézői szerep (elvárás, azonosulás) felismerése, míg a másik meghatározó 

réteg a médiaszövegek befolyásoló, gyakran rejtett érték- és érdekrendszerének felismerését jelenti. 

Ezért a tárgy oktatása során a tanulóknak lehetőséget kell kapniuk a tömegkommunikációs 

eszközök kritikus és szuverén használatára, történelmi, társadalmi és kulturális összefüggések 

felismerésére, arra, hogy a megfelelő szövegek, mozgóképi alkotások tanulmányozása útján jobban 

megismerhessék saját személyiségüket. 

A mozgóképkultúra és médiaismeret óráin a diákoknak lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy 

alkalmas kreatív gyakorlatokkal fejlesszék kifejezőképességüket és kifejező kedvüket. A digitális 



 

 

 

technológiák térnyerése megkerülhetetlenné teszi, hogy a tanulók aktív résztvevői, ne csupán passzív 

befogadói legyenek mediális kommunikációnak. 

A szakközépiskolai tanulmányok célja az ismeretek alkalmazásának fejlesztése, valamint a 

személyes tapasztalat megszerzése a médiaszövegek útján történő kommunikációban, a médiajelenségek 

megfigyelésében, leírásában és elemzésében.  

A szövegalkotás és -elemzés során kiemelt szempont a technikai képreprodukció és a valóság 

problematikus viszonyának megragadása, a szerzői és a műfaji beszédmódok különbségeinek 

megtapasztalása, az új médiumok sajátos szövegformáinak tanulmányozása saját munkák elkészítésének 

segítségével.  

A mozgóképkultúra és médiaismeret óráin kiemelt szerepbe kerül az egyéni és kiscsoportos 

formában megszervezett projektmunka, melynek feltétele a megszerzett ismeretanyag és az életkori 

sajátosságokból következően már elvárható tanulás- és munkakultúra. 

 

 

10. évfolyam 

Óraszám: 36 óra/év 

 1 óra/hét 

Ajánlás az éves óraszám felosztására 

 
Témakör Óraszám 

1. 

A média kifejezőeszközei  

Média-írástudás – mozgóképi szöveg – szövegértés 

A mozgóképi ábrázolás kifejezőeszközei 

16 óra 

 

 1 óra 

2. 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése 

A kommunikáció történetének meghatározó pontjai, a 

társadalmi nyilvánosság jelentősége, eszközei 

Médiaintézmények típusai 

Jellegzetes médiaszövegek, műsortípusok 

10 óra 

 

 1 óra 

 

 1 óra 

1 óra 

3. 
A média társadalmi szerepe, használata 

Médiahasználat, médiaetika  
6 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

Média-írástudás – mozgóképi szöveg – szövegértés 

A mozgóképi ábrázolás kifejezőeszközei 

Órakeret 16 óra 

+1 óra 

Előzetes tudás 

A tanuló felismeri és megnevezi a mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az 

online kommunikáció szövegszervező, formaképző alapeszközeit. Egyszerűbb 

mozgóképi szövegek értelmezése során alkalmazza az ábrázolás megismert 

eszközeit (cselekmény és történet megkülönböztetése, szemszög, nézőpont, 

képkivágás, kameramozgás jelentése az adott szövegben, a montázsfunkciók 

felismerése). Egyszerűbb médiaszövegek létrehozása, az ehhez szükséges 

eszközök alapszintű használata, képek szkennelése, digitális fotózás, DV-

kamera használata, hang digitalizálása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az előzőkben tanult formanyelvi, ábrázolási alapismeretek kreatív alkalmazási 

képességének fejlesztése – szövegalkotás egyénileg és projektmunkában. A 

médiaszövegek elkészítése során adódó egyes szerepkörökben történő 

munkavégzés alapjainak célszerű elsajátítása például a tervezés, a 



 

 

 

látványszervezés, a kamerahasználat, a szerkesztőprogramok használata során. 

A szövegalkotást segítő szövegelemzés gyakorlása, az ábrázolási konvenciók 

és az azoktól való eltérések megfigyelése, tudatosítása. 

A csoportmunkához szükséges együttműködési képesség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A médiaszövegek – elsősorban a mozgóképes valamint az írott 

sajtóban és az online kommunikációban alkalmazott meghatározó 

szövegtípusok – formaalkotó eszközeire vonatkozó alapismeretek 

áttekintése, ismétlése, frissítése az életkornak megfelelő konkrét 

szövegpéldák alapján.  

 

A mozgóképnyelv alapeszközeinek (narráció; szerepjáték; 

látványszervezés, montázs, képkivágás, gépállás, nézőpont, 

szemszög, kameramozgások, beállítástípusok, megvilágítás) 

fogalmainak tudatosítása, ezen eszközök szerepének értelmezése. 

 

A szerzői és a műfajfilm néhány meghatározó jellemzőjének 

felismerése, alkalmazása (a nézők számára ismerős témák, 

szériaszerű filmalkotások, könnyen befogadható ábrázolási 

konvenciók, illetve a személyesebb, a szerzővel azonosítható 

eredeti formanyelvhasználat) az életkornak megfelelő művek 

elemzésével. 

 

Választható tematikájú, rövid, 3-5 perces videoetűdök 

megtervezése (ötlet, szinopszis, helyszín és szereplőkeresés-

kiválasztás, jelenetterv, story-board készítés, technikai előkészítés, 

forgatás, anyagok számítógépre vitele és szerkesztése, kiírás) 

csoportos projektmunkában. 

 

Választható, megadott témákban előzetes kutatómunkára építve 

fényképes riport készítése, megírása, tipográfia és tördelés, 

képaláírás elkészítése projektmunkában. 

 

Az elkészült anyagok elemzése (kiegészítése, korrekciója, 

újraszerkesztése). 

Magyar nyelv és irodalom: 

ábrák, képek, illusztrációk 

kapcsolata a szöveggel; az idő- 

és térmegjelöléseknek vagy ezek 

hiányának értelmezése; 

elbeszélő, nézőpont, 

történetmondás, cselekmény, 

helyszín, szereplő, leírás, 

párbeszéd, jellemzés, jellem, 

hőstípus; helyzet, akció, dikció, 

konfliktus, monológ, dialógus, 

prológus, epilógus, késleltetés, 

jelenet; néhány alapvető emberi 

léthelyzet, motívum, metafora, 

toposz, archetípus. 
 
 

Vizuális kultúra: vizuális közlés 

szöveggel és képpel. Összetett 

vizuális kommunikációt 

szolgáló megjelenés tervezése. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Látásmód, koncepció, ábrázolási konvenció, kifejezőeszköz, dokumentum, fikció, 

műfaj, western, sci-fi, melodráma, burleszk, thriller, szerzői mű, eredetiség, 

ábrázolási konvenció, narráció; szerepjáték; látványszervezés, montázs, 

képkivágás, gépállás, nézőpont, szemszög, kameramozgások, beállítástípusok, 

megvilágítás. 

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése 

A kommunikáció történetének meghatározó pontjai, a 

társadalmi nyilvánosság jelentősége, eszközei 

Médiaintézmények típusai 

Jellegzetes médiaszövegek, műsortípusok 

Órakeret 10 óra 

+1 óra 

+1 óra 

+1 óra 

Előzetes tudás A médiaszövegek szövegalkotó kódtípusai, kifejezőeszközei. A 



 

 

 

médiaintézmény, a diskurzus, a sztereotípia és a reprezentáció fogalma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi 

szerepének, működési módjának tisztázása. Alapszintű, a média 

művelődéstörténetére vonatkozó tájékozottság megszerzése, a naiv fogyasztói 

szemlélet átértékelése. Önálló és kritikus attitűd kialakítása, a kritikai 

médiatudatosság fejlesztése. A résztvevő és aktív állampolgári szerep 

elsajátítása, kritikai képességek fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kommunikáció történetének meghatározó pontjai (írásbeliség, 

sokszorosítás, fotografikus képrögzítés, digitális jelkezelés / hálózati 

kommunikáció),  

 

A mai nyilvánosság kialakulása, az információk birtoklása és 

megosztása – hatalmi viszonyok; az egyén helyzete az adott 

társadalomban, például hagyományok, neveltetés, iskolázottság, 

anyagi helyzet; az infokommunikációs technológiák fejlettsége; a 

média szabályozása, cenzúra. 

 

Médiaintézmények típusai (közszolgálati, kereskedelmi, közösségi), 

működésük jellemzői, meghatározó szövegeinek célközönsége 

(életkor, nem, végzettség, kulturális és egzisztenciális háttér, 

érdeklődés). 

 

 

Jellegzetes médiaszövegek, műsortípusok megfigyelése, 

megbeszélése: reklám, hírműsor, talk-show, reality-show, életmód 

magazin, közösségi portálok jellemző felületei  

 

Médiaszövegek eltérő értelmezése különböző szempontok alapján, 

kreatív gyakorlati feladatokban (pl. médianyelvtől, nyelvhasználattól, 

közönségtől, kontextustól függően). 

 

Aktuális médiaesemények feldolgozása és elemzése a médiában 

érvényesülő sztereotip megfogalmazások működésének és 

veszélyeinek megfigyelésével.  

 

A tapasztalati valóságtól eltérő médiamegjelenítés (reprezentáció) 

fogalmának ismerete és alkalmazása (pl. nemek, foglalkozások, 

életmódminták, kisebbségekkel kapcsolatban). A média által 

reprezentált és a tapasztalati valóság eltérésének tudatosítása. 

 

Azonos események eltérő megfogalmazásainak összehasonlítása a 

különböző reprezentációk okainak indoklásával (pl. érdekek, 

nézőpontok, politikai és gazdasági érintettség, illetve műfaji, nyelvi 

különbségek feltárása a hírműsorokban, hírportálokon, napisajtóban). 

 

Médiaszövegek feldolgozása egyéni vagy csoportos formában 

kreatív gyakorlati feladatokkal (pl. feltevések, állítások 

Magyar nyelv és irodalom: A 

tömegkommunikáció 

médiumainak eltérő 

jelrendszere, kódjai.  

A média direkt értelmezési 

keretei. 

A médiaszövegek mint a 

közösség kulturális képviselői 

(reprezentánsai).  



 

 

 

megfogalmazása a médiaszövegek keletkezésének hátteréről; 

élmények és tapasztalatok összehasonlítása a média által közvetített, 

megjelenített világokkal – pl. hírműsorok, talk-show-k, reality-show-

k, életmódmagazinok, közösségi portálok alapján).  

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Értelmezési keret, sztereotípia, reprezentáció, fotografikus képrögzítés, digitális 

jelkezelés / hálózati kommunikáció, médiaintézmények típusai (közszolgálati, 

kereskedelmi, közösségi), műsortípus. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Médiahasználat, médiaetika 
Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás 

A digitális médiaeszközök alapszintű felhasználói ismerete.  

A médiaszövegekben megjelenő információk kritikus szemlélete. Az 

életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat, a hálózati 

kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges viselkedési 

szabályok ismerete, alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi 

szerepének, működési módjának tisztázása, az önálló és kritikus attitűd 

kialakítása, a kritikai médiatudatosság fejlesztése, a naiv fogyasztói szemlélet 

átértékelése. A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai 

képességek fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az internetes és mobilkommunikáció fontosabb sajátosságainak 
megfigyelése és jellemzése konkrét példákon keresztül (pl. 
interaktivitás, a kommunikáció térbeli és időbeli szabadsága, 
figyelemmegosztás, multitasking, virtuális kapcsolatok, konstruált 
személyiségek, anonimitás és annak korlátai, e-részvétel, e-
demokrácia, amatőr és professzionális tartalomgyártás, 
médiahasználat más emberek jelenlétében és annak normái). 
 
Az internethasználat biztonsági problémáinak megfigyelése és 
jellemzése konkrét példákon keresztül (pl. személyes adatok 
védelme, hamis vagy megbízhatatlan oldalak, információk kiszűrése, 
ismerkedés veszélyei). 
 
A hálózati kommunikáció életmódra, életminőségre vonatkozó 
hatásainak értelmezése konkrét példákon keresztül (pl. a személyiség 
felbontása és megsokszorozása, a médiahasználat veszélyei: 
függőség, elmagányosodás, egészségkárosodás). A médiában 
megjelenő erőszakkal kapcsolatos problémák megfogalmazása (pl. az 
erőszak mint szórakoztató, stimuláló hatáselem, mint 
érdekérvényesítő és konfliktuskezelési eszköz). 
 
Az egyének és közösségek jogaival, a felhasználók felelősségével 
kapcsolatos ismeretek megértése az elektronikus és az online 
médiában.  

Informatika: A hagyományos 
és információs technológián 
alapuló kommunikáció. 
Internetes és 
mobilkommunikáció fontosabb 
sajátosságai. Internethasználat 
biztonsága. Hálózati 
kommunikáció. 

Kulcsfogalmak/
fogalmak 

Multitasking, anonimitás, e-demokrácia, virtuális személyiség, médiaerőszak, 
közösségi média, manipuláció. 

 

A fejlesztés várt  A tanuló felismeri és megnevezi a mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az 



 

 

 

eredményei a 
ciklus végén 

online kommunikáció szövegszervező alapeszközeit. 
 Meg tudja különböztetni egymástól a fikció és a virtuális fogalmait. 
 Tisztában van a média alapfunkcióival, meg tudja fogalmazni, milyen 

alapvető tényezőktől függ valamely kor és társadalom nyilvánossága.  
 Tudja, melyek a kereskedelmi és közszolgálati médiaintézmények elsődleges 

céljai és eszközei a médiaipari versenyben. 
 Meghatározza és alkalmas példákkal illusztrálja a sztereotípia és a 

reprezentáció fogalmát, ésszerűen indokolja az egyszerűbb reprezentációk 
különbözőségeit. 

 Érvekkel támasztja alá álláspontját olyan vitában, amely a médiaszövegek (pl. 
reklám, hírműsor) valóságtartalmáról folynak. 

 Jellemzi az internetes és mobilkommunikáció fontosabb sajátosságait, az 
internethasználat biztonságának problémáit. 

 Képes a különböző médiumokból és médiumokról szóló ismeretek 
összegyűjtésére, azok rendszerezésére, az önálló megfigyelésekre.  

 Alkalmazza a mozgóképi szövegekkel, a média működésével kapcsolatos 
ismereteit a műsorválasztás során is  

 Képes médiaszövegek (mozgókép, sajtóriport) egyszerűbb, a korosztálynak 
megfelelő szintű megfogalmazására, a kifejezőeszközök tudatos 
alkalmazására. 

 Képes a saját maga vagy másokkal közösen készített médiaszövegek 
önkritikus elemzésére, az alapvető fogalmazási hibák felismerésére.   

 
 

 

Munkahelyi egészség és biztonság 

 helyi tanterv a szakközépiskola számára 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre, a 

biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

. 

 

9. évfolyam 

 

Óraszám: 18 óra /év 

 0,5 óra /hét 

 

Ajánlás az éves óraszám felosztására 

 

Témakörök Óraszám 

Munkavédelmi alapismeretek 4 óra 

Munkahelyek kialakítása 4 óra 

Munkavégzés személyi feltételei 2 óra 

Munkaeszközök biztonsága 2 óra 

Munkakörnyezeti hatások 2 óra 

Munkavédelmi jogi ismeretek 4 óra 



 

 

 

Az egyes témakörök óraszáma magában foglalja az új tananyagot feldolgozó, a gyakorlásra és a 

számonkérésre szolgáló óraszámot is. Az órafelosztás részletezése a tanmenet feladata.  

Témakörök  

 

Munkavédelmi alapismeretek      4 óra 

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 

 Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és 

munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló törvénykezési, 

szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.  

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi épségére 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a munkakörülmények 

hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, munkakörnyezet kóroki tényezők. 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 

 A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények 

humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a munkabalesetek és a foglalkozással 

összefüggő megbetegedések megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, 

a biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és 

rendeltetésük. 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 

 Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

A munkavédelem fogalomrendszere, források 

 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.  

Munkahelyek kialakítása       4 óra 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai 

 A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 

Szociális létesítmények 

 Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, megfelelősége.  

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 

 Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, lépcsők, 

veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat. Tűzoltó 

készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés 

adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

Anyagmozgatás 

 Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi anyagmozgatás 

szabályai, hátsérülések megelőzése  

Raktározás 

 Áruk fajtái, raktározás típusai 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

 Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, környezetvédelem célja, 

eszközei. 

 

Munkavégzés személyi feltételei      2 óra 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság orvosi 

vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás 

szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 

 

Munkaeszközök biztonsága       2 óra 
Munkaeszközök halmazai 



 

 

 

 Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 

Munkaeszközök dokumentációi 

 Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs követelményei, és a 

munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-megfelelőségi nyilatkozat, valamint a 

megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 

 Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás, biztonság. 

A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes munkaeszközök, 

üzembehelyezési eljárás. 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 

 Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi tényezők 

szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, védőberendezések kialakítása, a 

biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai követelmények. 

 

Munkakörnyezeti hatások       2 óra 

Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és keverékek, 

stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint a 

veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.  

A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a munkahelyen. 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a munkahelyi balesetek 

és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A munkavállalók részvételének jelentősége 

 

Munkavédelmi jogi ismeretek      4 óra 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot tiszteletben tartó 

munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 

1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető szabályai, a 

követelmények normarendszere és az érintett szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) 

főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, illetve 

az ágazati miniszterek rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről. 

A szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés. Munkavállalók 

feladatai a munkavégzés során. 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó feladatok. 

Foglalkozás-egészségügyi feladatok. 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések. 

 Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. Feladatok 

munkabaleset esetén. A kivizsgálás mint a megelőzés eszköze. 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A választott 

képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csopor

t 
osztály 



 

 

 

1.1 magyarázat   x 
Szakkönyvek, munkavédelmi 

tárgyú jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 

1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 

1.4. házi feladat x    

1.5. teszt x    
 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g
y
én

i 

C
so

p
o
rt

- 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel  
x x  
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A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 
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Célok és feladatok 

 

A német nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), 

a tanulók idegen nyelvi 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 mindenfajta 

tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek. 

 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 az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok 



 

 

 

megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a 

valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket 

integráltan fejlesztjük 

 A mindennapi nyelvhasználatban, így a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak a 

szövegértelmezési és szövegalkotási 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 létrehozza a 

közlendőjét tartalmazó szöveget. 

 A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell 

azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló 

alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, szerkesztésének elveivel, hogy 

koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. Ismerniük kell azokat az eszközöket és 

forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók a különféle kommunikációs helyzetek. Tisztában 

kell lenniük az egész nyelvi érintkezést átszövő szabályokkal, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi 

csoportok között különböző alkalmakkor szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági 

szabályok, rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.  

 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, 

kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás lehet, és elősegítheti az 

autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív 

feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt. 

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. 

 A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan (a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 

fontosságát). fontos a tantárgyközi integráció Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során 

építeni tudjanak más tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. 

Ugyanakkor az idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a 

tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.  

 Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanulási 

stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudásukat önállóan 

ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.  

 

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva 

határozza meg: 

 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam 

Első idegen 

nyelv 
A2 B1 mínusz B1 

 

A nyelvtanulás egységeit a KER-ben leírt készségek alapján határozzuk meg. (Az idegen nyelvi 

kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás fejlesztési egységeit,) ezek a 

hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő beszéd és az íráskészség.  

 Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a NAT-

ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több ponton érintkezik 

az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli és írásbeli kommunikáció 

számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és fordítva, az idegen nyelv 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, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, 

hogy tudatosabbá váljon az anyanyelv használata.  

 Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern technika, 

az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek sokasága. Míg 

korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését támogatta az internet, ma már számos 

lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. 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. Az önálló tanulás képességének folyamatos 

fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról magáról szóló beszélgetésre, a tanulási stratégiák 

kialakításában való segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére is. 

 A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, érdeklődésének, 

igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek bekapcsolása a tanulási folyamatba. A nyelvtanulás 

ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert minden más tantárgynál több lehetőséget 

nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik 

kulcsa a folyamatos pozitív megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése. 

 A 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. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal való 

együttműködés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert lehetőséget nyújt a 

témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására. 

 A témakörök egyes elemei újra és újra megjelennek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban 

megszerzett ismeretek újabb nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek.  

A témakörök listája kitekintést tartalmaz a célnyelvi kultúrákra, ily módon biztosítja az 

interkulturális kompetenciák fejlesztését. Nem szabad szem elől téveszteni azt sem, hogy az idegen 

nyelvek tanulásának célja egyre inkább az, hogy egy közvetítő nyelv birtokába jussunk, így az is fontos 

feladat, hogy tanulmányaik során a célnyelvi országok mellett más kultúrákat is megismerjenek és 

elfogadjanak a tanulók, és olyan kommunikációs helyzeteket is ki tudjanak próbálni, amelyekben a 

kommunikációs partnernek sem a célnyelv az anyanyelve. 

 

9–10. évfolyam 

Célok és feladatok 

A 10. évfolyam végére a tanulók idegen nyelvi tudása lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról 

idegen nyelven is szerezzenek információt, és ezzel a lehetőséggel már tudatosan éljenek. Ebben a 

képzési szakaszban a NAT fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és környezetéhez 

kapcsolódó témák feldolgozása során valósíthatók meg. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy az idegen 

nyelv kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a magánéletben és a tanulásban, a későbbi szakmai 

pályafutás során az eligazodásban és a boldogulásban. 

Az első idegen nyelvből a szakközépiskola 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell jutniuk 

az európai hatfokú skála második és harmadik szintjei közé, azaz egy A2-B1 közötti tudásszintre. Ez 

lehetőséget ad az intenzív készségfejlesztésre, a felzárkózásra és a nyelvi csoportok közös, de szükség 

szerint differenciált haladására és az egyéni szükségletek figyelembevételére is. Megfelelő alapul szolgál 

emellett ahhoz, hogy a továbbiakban minden tanuló eljusson a szakközépiskolai tanulmányok végén 

minimumként előírt B1 szintre. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tantárgyi 

tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák használatára. 

Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit, hogy ez is segítse a tanulókat 

az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak figyelembe 

kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával szemben, erősek a 

kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi kreativitására, problémamegoldó és 

kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó 

órai tevékenységek, a változatos interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív 



 

 

 

visszajelzések, a konstruktív támogatás és a tanulók számára is átlátható értékelés. Ugyancsak segítséget 

jelent számukra, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, 

sikeres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset 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 köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban rendszeresen előforduló 

ismerős témákról. Egy beszélgetés során a résztvevők világosan 

megfogalmazott érveinek megértése két beszélő esetén. 

A legfontosabb információk megértése képekkel támogatott hangzó 

anyagokban, amelyek az érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról szólnak, ha 

viszonylag lassan és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 

Az egyszerű, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése.  

Az ismerős témájú, egyszerűen és világosan megfogalmazott, rövid köznyelvi stílusú beszéd vagy 

előadás főbb pontjainak megértése. 

Egyszerű műszaki információk megértése. 

Részletes, összetett útbaigazítás követése. 

Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információk megértése. 

Az ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerű nyelvezetű hangfelvételek 

lényegének megértése. 

A hangzó szövegben az okot, magyarázatot, következményt vagy ellentétet előrejelző szavak 

felismerése. 

Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen szavak 

kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk keresése, szükség 

esetén összefoglalás, visszakérdezés, ismétlés, magyarázat kérése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Információk, instrukciók, üzenetek, útbaigazítás, hírek a televízióban és a rádióban, rövid interjúk, 

reklámok, dalok, videók. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál az 

iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. 

Rövid beszélgetésekben vesz részt. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Boldogulás a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében spontán módon. 

Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás, érzelmek kifejezése az érdeklődési 

körbe tartozó témákkal kapcsolatban. A leggyakoribb kommunikációs 

forgatókönyvek ismerete, egyre kevesebb zökkenővel történő alkalmazásuk. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználatban. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén - időnként szavak, fordulatok ismétlését vagy 

magyarázatát kérve. 

Érzelmek egyszerű kifejezése és reagálás mások érzelmeire (pl. tetszés, nemtetszés, meglepetés, 

boldogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség). 



 

 

 

Mindennapi problémák felvetése, megvitatása, választási lehetőségek összevetése (pl. mit csináljanak, 

hova menjenek, melyiket válasszam, stb.). 

Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, véleménycsere.  

Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről.  

Úti előkészületek és utazás során felmerülő feladatok megoldása (pl. közlekedési információk 

beszerzése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt helyzetekben is (pl. boltban, 

postán, bankban). 

Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés. 

Egyszerű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása. 

Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése időnként segítség 

igénybevételével. 

Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése.  

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások bevonása, a 

beszélgetés lezárása. 

A beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, a félreérthető 

megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása és reagálás azokra. 

A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megbeszéléséhez 

elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. 

Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása. 

Az idegen nyelvi normának megfelelő, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére törekvő nyelvhasználat 

ismerős kontextusokban. 

A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata. 

A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése. 

Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció.  

Részvétel a szóbeliség jegyeit viselő digitális kommunikációban: fórum, chat, Skype. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális párbeszédek, utasítások, 

interjúk, viták. 

 

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 

Önkifejezés begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfelelő témakörökben. 

A folyamatoshoz közelítő, érthető beszéd, a mondanivaló nyelvtani és 

szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének kifejtése megközelítő pontossággal.  

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a gondolatok 

többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a gondolatok többnyire 

lineáris összekapcsolásával. 

Egyszerű élménybeszámoló az érzések és reakciók vázlatos bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása. 

Történet elmondása. 

Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata. 



 

 

 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 

Részvétel előre megírt, ismerős témájú csoportos előadásban.  

A begyakorolt nyelvi eszközök megbízható használata, ezek átrendezése, bővítése ismerős helyzetekben 

a mondanivaló kifejezésére. 

A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközeinek használata. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más stratégia 

alkalmazásával a mondanivaló újrakezdése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy 

segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, mondókák, rapszövegek. 

 

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 

Hétköznapi nyelven írt, érdeklődési körhez kapcsolódó, lényegre törő autentikus 

vagy kismértékben szerkesztett szövegek megértése. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése. 

A fejlesztés tartalma 

Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg kismértékben 

szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott szövegekben. 

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése világosan írt érvelő 

szövegekben. 

Érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése a köznyelven írt szövegekben. 

Mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek megértése. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Az egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján az ismeretlen szavak jelentésének 

kikövetkeztetése. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

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, dalszövegek. 

 

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 fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta alapján az őt 

érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai Egyszerű, rövid, összefüggő szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi témákról. 



 

 

 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Írásbeli beszámoló eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és 

véleményről. Írásbeli interakció elkezdése, fenntartása és befejezése. 

Jegyzetet készítése olvasott és hallott köznyelvi szövegből, illetve saját ötletről. 

Minták alapján több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek 

létrehozása a műfaj főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek 

követésével. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról, rövid, különálló 

elemek lineáris összekapcsolásával. 

Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás).  

Egyszerűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szövegben. 

Érzések, gondolatok és reakciók rövid leírása; rövid vélemény írása indoklással. 

Egyszerű 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 írása. 

Lényegre koncentráló leírás készítése. 

Tényszerű információk összefoglalása. 

Egyszerű, világos köznyelvet használó előadás fő pontjainak lejegyzése; saját ötlethez jegyzet 

készítése. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Egyszerű, tagolt írásmű létrehozása: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Egyszerű írásbeli műfajok alapvető szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben / e-mailben 

megszólítás, záró formula); a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és 

helyesírási sajátosság alkalmazása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rövid jelent, 

paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban. 

A mondanivaló közvetítése egyéb 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; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat 

tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes 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/e-mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid 

történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek, versek; rapek; 

rigmusok; dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

9. évfolyam 

Éves óraszám: 108 

Heti óraszám: 3 

 

A 9. évfolyamos diákok legalább öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az 

idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, szókincsük bővült, megértik a tanár célnyelvi 

óravezetését, önbizalmuk lehetővé teszi számukra, hogy az órai munkában egyénileg, párban vagy 

csoportban eredményesen vegyenek részt, órán kívüli feladataikat önállóan megoldják. Önértékelésük 



 

 

 

fejlett és reális: ismerik erős és gyenge pontjaikat. Továbbra is fontos motivációjuk fenntartása és további 

fejlesztése. 

Ebben a képzési szakaszban a NAT fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és 

környezetéhez kapcsolódó témák feldolgozása során valósíthatók meg. Tudatosítani kell a tanulókban, 

hogy az idegen nyelv kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a magánéletben és a tanulásban, a későbbi 

szakmai pályafutás során az eligazodásban és a boldogulásban. 

 

Témák Óraszám Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család 12   

A tanuló személye 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni 

teendők. 

Egyén és család nálunk és a 

célországokban. 

 
 

Technika, életvitel és gyakorlat: család 

és háztartás. 

Etika: generációk kapcsolata, családi 

élet. 

Ember és társadalom 12  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

Ismerkedés. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a 

kortársakkal, felnőttekkel. 

 Etika: társas kapcsolatok, bizalom, 

együttérzés;  

Technika, életvitel és gyakorlat: 

tudatos vásárlás. 

 

Környezetünk 12  

Az otthon, a lakóhely és környéke (a 

lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 

szórakozási lehetőségek. 

Időjárás, éghajlat. 

 

  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek. lakóhely és 

környék hagyományai. 

Földrajz: településtípusok; a Föld 

mozgása, az időjárás tényezői 

Az iskola 12  

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, 

tanulmányi munka nálunk és más országokban. 

Az internet szerepe az iskolában, a 

tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

 
 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a tudás 

fogalmának átalakulása, a tanulás 

technikái, élethosszig tartó tanulás. 

 

Informatika: digitális tudásbázisok, 

könyvtári információs rendszerek. 

A munka világa 2  

Foglalkozások  
 

Életmód 16  

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a 

helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe 

az egészség megőrzésében, testápolás). 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Ételrendelés telefonon és interneten. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés. 

 
 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és 

lelki egészség, balesetek megelőzése, 

egészséges ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, 

egészséges életmód, a betegségek 



 

 

 

Életünk és a stressz. ismérvei, fogyatékkal élők, 

betegségmegelőzés, elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a rendszeres 

testedzés szerepe, relaxáció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 12  

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Kulturális és sportélet nálunk és más 

országokban. 

Az infokommunikáció szerepe a 

mindennapokban. 

 Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Magyar nyelv és irodalom: a reklám és 

a popzene új szóbeli költészete. 

 

Informatika: e-könyvek, 

médiatudatosság. 

 

Testnevelés és sport: táncok, sportágak 

jellemzői. 

 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, 

popzene. 

 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, 

beszédre késztetés, befogadás, 

értelmezés. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások 

leírása, értelmezése. 

Utazás, turizmus 8  

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a 

tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi és más kultúrák. 

 Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedési ismeretek. 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi 

alapjai, nyelvek és vallások, egyes 

meghatározó jellegű országok 

turisztikai jellemzői. 

Tudomány és technika 6  

Az internet szerepe a magánéletben, a 

tanulásban és a munkában. 
 Informatika: számítógépen keresztül 

való kapcsolattartás, információ 

keresése, az informatikai eszközöket 

alkalmazó média,  a netikett alapjai. 

Gazdaság és pénzügyek 5  

Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások 

 Technika, életvitel és gyakorlat: család 

és háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi 

ismeretek. 

Matematika: alapműveletek. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a jövedelem 

szerepe a családban, kiadás, zsebpénz. 

Szabadon felhasználható órakeret 11  

Ember és társadalom 

Keresztény ünnepeink. 

Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított 

ismeretek begyakorlása, elmélyítése a 

 
 



 

 

 

tanulók egyéni igényeinek megfelelően, 

felmérések 

 

 

Kommunikációs eszközök 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Megszólítás Entschuldigung… 

Köszönés, elköszönés  

 

Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás, bemutatás Ich heiße Martin. Das ist… 

Személyes levélben megszólítás, elköszönés Lieber Karl! 

herzlichst      Deine…, viele Grüße 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 

Was ist denn los? Ich habe Halsschmerzen. 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten. 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Sajnálkozás Es tut mir Leid! 

Öröm Toll! 

Elégedettség, elégedetlenség Es ist prima. 

Csodálkozás Oh, das ist aber schön! 

Remény Ich hoffe, du kannst kommen! 

Bánat Schade. 

Bosszúság Das ist aber schlimm! 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés és arra reagálás 

 

Magst du Mathe? Ja. Wie findest du...? 

Meiner Meinung nach ist die Aufgabe zu schwer. 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 

Das gefällt mir (nicht). 

Akarat, kívánság, képesség ich will…,  Ich will das nicht. 

ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen. 

 ich kann… Ich kann jetzt mitgehen. 

Szándék, terv Ich will schnell abwaschen. 

Dicséret, kritika Toll! Echt! Blödsinn! 

Valaki igazának az az elismerése és el nem 

ismerése 

 

Tanács kifejezése  

 

Trink einen Tee! 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése, leírása 

 

Das ist mein Bruder.… Meine Mutter ist schön. 

Információkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du?  

Können Sie mir bitte sagen….? 

Igenlő vagy nemleges válasz 

Negatív kérdésre való reagálás 

 

ja, nein, nicht,  

kein, doch 

Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch! 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

Bizonyosság, bizonytalanság Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, / Vielleicht. 

Valami iránti érdeklődés/nem érdeklődés  



 

 

 

kifejezése 

Valami értékelése  Ich finde es… 

Kívánság kifejezése Ich möchte… 

Képesség, lehetőség kifejezése Ich kann… 

Szükségszerűség kifejezése Ich muss… 

Engedély és tiltás kifejezése Du darfst (nicht)… 

Odafigyelés kifejezése  Na klar! 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés 

 

Ein Buch, bitte!  Gibst du mir ein Buch, bitte? 

Tiltás, felszólítás, engedély Öffne die Tür, bitte! Kommt spielen! Du darfst... 

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  Können wir gehen? 

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir 

leid. 

Kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke. 

Valaminek az okára történő rákérdezés és 

arra reagálás 

 

Segítség nyújtása  

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés, ismétléskérés Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte? Sag es 

noch einmal! 

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

Felkérés lassúbb, hangosabb beszédre Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen? 

 

Fogalomkörök 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

   

 jelenidejűség Präsens Ich bin heute zu Hause. Die 

Sonne scheint schön. 

 jövőidejűség  Morgen gehe ich... 

Birtoklás kifejezése  Possessivpronomen Das ist meine Familie. 

  Genitiv: -s  Peters Familie 

Térbeli viszonyok 

 

 

irányok, 

helymeghatározás 

  

Ich gehe ins Kino /  

zum Tanzabend 

Időbeli viszonyok    

 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, 

oft, immer, nie 

 

 időpont, dátum  in, um, am, wann?  

 elő- és utóidejűség 

kifejezése 

időhatározókkal 

vor, nach  

Mennyiségi 

viszonyok 

   

 számok   

 határozatlan 

mennyiség 

(határozatlan névelő) 

  

 többes szám   



 

 

 

Minőségi viszonyok    

 határozószó: gern   

 középfokú 

határozószó: lieber 

  

 fokhatározószók 

(sehr, ziemlich, zu) 

  

Modalitás    

 módbeli segédigék  können, möchte, mögen, 

müssen, dürfen 

 felszólítás Imperativ Trink… 

Esetviszonyok    

 névszók a mondatban Nominativ, 

Akkusativ, Dativ 

 

 határozott névelő Nom., Akk., Dat.  

 határozatlan névelő Nom., Akk., Dat.  

 határozatlan névelő 

tagadó formája 

Nom., Akk., Dat.  

 tagadás nicht  

Szövegösszetartó 

eszközök 

   

 kötőszók  und/oder/aber/denn 

 névmások Personalpronomina 

im Nom., Akk., Dat. 

 

 kérdőszavak  Was?, Wie? Wer?... 

 szórend-kijelentő  

mondat 

 Ich gehe ins Kino. 

Hier wohne ich. 

 eldöntendő és 

kiegészítendő kérdés 

 

 Heißt du Lili? 

Wie alt bist du? 

 szórend (felszólító 

mondat) 

 Trink einen Tee! 

 

Tankönyvek, taneszközök, segédletek 

 

deutsch.com1 Kursbuch  (Hueber) 1-15. lecke 

deutsch.com1 Arbeitsbuch (Hueber) 1-15. lecke 

Handoutok, segédanyagok, autentikus szövegek 

 

Értékelés 

 

A számonkérés formái: írásban: írásbeli felelet, témazáró dolgozat, felmérő dolgozat 

                                      szóban: szóbeli felelet 

Osztályzatok: A követelmény 40%-ától elégséges, 90%-ától jeles, a köztes értékek a Házirendben 

megállapítottak szerint. 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

 

Hallott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegből fontos információt kiszűrni;  

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 

kikövetkeztetni;  



 

 

 

 kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni.  

 

Beszédkészség 

A tanuló legyen képes 

 köznyelven megfogalmazott kérdésekre rendezett válaszokat adni;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, 

érzelmeket kifejezni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni.  

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 100 szavas szövegből ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni.  

 

Íráskészség 

A tanuló legyen képes 

 gondolatait egyszerű kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök 

használatával logikus összefüggések alapján kb. 100 szavas szöveggé rendezni;  

 üzenetet, üdvözletet, baráti levet, rövid elbeszélést, jellemzést írni.  

 

 

10. évfolyam 

Éves óraszám: 144 

Heti óraszám: 4 

 

A 10. évfolyam végére a tanulók idegen nyelvi tudása lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő 

világról idegen nyelven is szerezzenek információt, és ezzel a lehetőséggel már tudatosan éljenek. A 

különböző célok és tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében segítenek eligazodni a témakörök táblázatában 

megadott kapcsolódási pontok. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tantárgyi 

tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák használatára. 

Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit, hogy ez is segítse a tanulókat 

az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak figyelembe 

kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával szemben, erősek a 

kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi kreativitására, problémamegoldó és 

kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó 

órai tevékenységek, a változatos interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív 

visszajelzések, a konstruktív támogatás és a tanulók számára is átlátható értékelés. Ugyancsak segítséget 

jelent számukra, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, 

sikeres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 

Az első idegen nyelvből a szakközépiskola 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell jutniuk 

az európai hatfokú skála második és harmadik szintjei közé, azaz egy A2-B1 közötti tudásszintre. Ez 

lehetőséget ad az intenzív készségfejlesztésre, a felzárkózásra és a nyelvi csoportok közös, de szükség 

szerint differenciált haladására és az egyéni szükségletek figyelembevételére is. Megfelelő alapul szolgál 

emellett ahhoz, hogy a továbbiakban minden tanuló eljusson a szakközépiskolai tanulmányok végén 

minimumként előírt B1 szintre. 

 



 

 

 

Témák Óraszám Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család 8  

Személyes tervek. 

Egyén és család nálunk és a 

célországokban. 

 Etika: generációk kapcsolata, családi 

élet. 

Ember és társadalom 12  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Öltözködés, divat. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek 

között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a 

kortársakkal, felnőttekkel. 

Felelősségvállalás másokért, rászorulók 

segítése. 

Társadalmi szokások nálunk és a 

célországokban. 

 Etika: társas kapcsolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom, együttérzés; 

fogyatékkal élők, szegények és 

gazdagok 

Környezetünk 21  

Az otthon, a lakóhely és környéke  

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

Környezetvédelem a szűkebb 

környezetünkben és globálisan - Mit tehetünk 

környezetünkért és a természet megóvásáért, a 

fenntarthatóságért? 

 Technika, életvitel és gyakorlat: 

fenntarthatóság, környezettudatosság 

otthon és a lakókörnyezetben, víz és 

energia- takarékosság, újrahasznosítás. 

 

Biológia-egészségtan: élőhely, 

életközösség, védett természeti érték, 

változatos élővilág. 

 

Földrajz: településtípusok; globális 

problémák, életminőségek 

különbségei; a Föld mozgása, az 

időjárás tényezői, a Föld szépsége, 

egyedisége. 

 

Az iskola 20  

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, 

tanulmányi munka nálunk és más országokban 

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. 

 Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a tudás 

fogalmának átalakulása, a tanulás 

technikái, élethosszig tartó tanulás 

A munka világa 15  

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges 

kompetenciák, rutinok, kötelességek. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy 

munkába állás. 

 Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

Életmód 16  

Az egészséges életmód (a helyes és a 

helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe 

 Technika, életvitel és gyakorlat: testi és 

lelki egészség, balesetek megelőzése, 



 

 

 

az egészség megőrzésében, testápolás). 

Életünk és a stressz. 

Étkezési szokások a családban. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, 

kórházak, alternatív gyógymódok). 

Életmód nálunk és más országokban. 

egészséges ételek. 

Biológia-egészségtan: testrészek, 

egészséges életmód, a betegségek 

ismérvei. 

Testnevelés és sport: a rendszeres 

testedzés szerepe, relaxáció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 14  

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, 

internet. 

Az infokommunikáció szerepe a 

mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és más 

országokban. 

 Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Informatika: e-könyvek, 

médiatudatosság. 

 

Testnevelés és sport: táncok, népi 

játékok, a sport és olimpia története, 

példaképek szerepe, sportágak 

jellemzői. 

Utazás, turizmus 12  

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a 

tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Utazási előkészületek, egy utazás 

megtervezése, megszervezése. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi és más kultúrák. 

 Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedési ismeretek, 

közlekedésbiztonság, fenntarthatóság, 

környezettudatosság a közlekedésben. 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi 

alapjai, nyelvek és vallások, egyes 

meghatározó jellegű országok 

turisztikai jellemzői 

Tudomány és technika 7  

A technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a 

tanulásban és a munkában. 

 Informatika: számítógépen keresztül 

való kapcsolattartás, információ 

keresése, az informatikai eszközöket 

alkalmazó média, az elterjedt 

infokommunikációs eszközök előnyei 

és kockázatai, a netikett alapjai, 

élőszóval kísért bemutatók és 

felhasználható eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 5  

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

 Technika, életvitel és gyakorlat: család 

és háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi 

ismeretek. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a jövedelem 

szerepe a családban, kiadás, bevétel, 

megtakarítás, hitel rezsi, zsebpénz. 

Szabadon felhasználható órakeret 14  

Iskola 

Iskolánk mint egyházi iskola 

jellegzetességei 

Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított 

ismeretek begyakorlása, elmélyítése a 

tanulók egyéni igényeinek megfelelően, 

felmérések 

 
 



 

 

 

 

Kommunikációs eszközök 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Megszólítás Entschuldigung… 

Köszönés, elköszönés  

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 

Was fehlt dir? Ich habe Halsschmerzen. 

Bemutatkozás, bemutatás Ich heiße Martin. Das ist... 

Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten. 

Gute Besserung! 

Személyes levélben megszólítás, elköszönés Lieber Karl! 

herzlichst      Deine…, viele Grüße 

Bók, dicséret kifejezése ...steht dir wirklich gut. 

Segítség felkínálása és arra reagálás Soll ich dir helfen? Nein, danke... 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Sajnálkozás Es tut mir Leid! 

Öröm Ich freue mich, dass…/ Toll! 

Elégedettség, elégedetlenség Es ist prima.. Schade, dass… 

Csodálkozás Oh, das ist aber schön! 

Bosszúság Das ist aber schlimm! 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés és arra reagálás 

 

Was soll ich machen? 

Ich schlage vor,... 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 

Das gefällt mi (nicht). 

Akarat, kívánság, képesség ich will…,  Ich will das nicht. 

ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen. 

 ich kann… Ich kann jetzt mitgehen. 

Ich soll pünktlich zu Hause sein. 

Tanács kérése Was soll ich machen? 

Tanácsadás Vielleicht kannst du... 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése, leírása 

 

Das ist mein Bruder.… Meine Mutter ist schön. 

Események leírása Zuerst erreichten wir den Berg, dann sind wir 

hochgestiegen, und zum Schluss haben wir die Burg 

besichtigt. 

Információkérés, információadás 

 

 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

Valami iránti érdeklődés/nem érdeklődés 

kifejezése 

… interessiert mich (nicht). 

Figyelmeztetés, óvás Seid vorsichtig! 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés 

 

Ein Buch, bitte!  Gibst du mir ein Buch, bitte? 

Tiltás, felszólítás Öffne die Tür, bitte! Kommt spielen!  

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  Können wir gehen? 

Ich schlage vor.... 

Meghívás és arra reagálás Treffen wir uns...? Ja, super! 



 

 

 

Tanácsadás, tanácsadás kérése Was soll ich mahen? 

Anja soll... 

Udvarias kérdés Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés, ismétléskérés 

 

Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte? Sag es 

noch einmal! 

Az elhangzottak megértése iránti érdeklődés Verstehst du, was ich meine? 

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

   

 jelenidejűség Präsens 

Reflexive Verben 

Ich bin heute zu Hause. Die 

Sonne scheint schön. 

 múltidejűség Perfekt 

Präteritum 

Ich habe Fußball gespielt. 

Sie war in... 

 jövőidejűség  Morgen gehe ich... 

Birtoklás kifejezése  Possessivpronomen Das ist meine Familie. 

  Genitiv: -s  Peters Familie 

Térbeli viszonyok 

 

 

irányok, 

helymeghatározás 

  

Ich gehe ins Kino /  

zum Tanzabend 

Időbeli viszonyok    

 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, 

oft, immer, nie 

 

 időpont, dátum  in, um, am, wann?  

 elő- és utóidejűség 

kifejezése 

időhatározókkal 

vor, nach  

Mennyiségi 

viszonyok 

   

 számok   

 határozatlan 

mennyiség 

(határozatlan névelő) 

  

 többes szám   

 sorszámok   

Minőségi viszonyok    

 határozószó: gern   

 középfokú 

határozószó: lieber 

  

 fokhatározószók 

(sehr, ziemlich, zu) 

  

 hasonlítás so…, wie 

als 

Er ist nicht so groß, wie mein 

Bruder. 

Dieses Auto fährt schneller als 

ein Mercedes. 

Modalitás    

 módbeli segédigék Modalverben im 

Präteritum 

 

 

können, möchte, mögen, 

müssen, dürfen, wollen, sollen 

könnte 



 

 

 

Konj.II 

 felszólítás Imperativ Trink…/Trinken Sie…! 

Esetviszonyok    

 névszók a mondatban Nominativ, 

Akkusativ, Dativ 

 

 határozott névelő Nom., Akk., Dat.  

 határozatlan névelő Nom., Akk., Dat.  

 határozatlan névelő 

tagadó formája 

Nom., Akk., Dat.  

 tagadás nicht  

Szövegösszetartó 

eszközök 

   

 kötőszók  und/oder/aber/denn 

nicht...sondern 

trotzdem 

  dass, weil  

 névmások Personalpronomina 

im Nom., Akk., Dat. 

 

  Reflexivpronomina sich 

 kérdőszavak  Was?, Wie? Wer?... 

 szórend-kijelentő  

mondat 

 Ich gehe ins Kino. 

Hier wohne ich. 

 eldöntendő és 

kiegészítendő kérdés 

 

 Heißt du Lili? 

Wie alt bist du? 

 szórend (felszólító 

mondat) 

 Trink einen Tee! 

 

Tankönyvek, taneszközök, segédletek 

 

deutsch.com1 Kursbuch (Hueber) 16-18. lecke 

deutsch.com Arbeitsbuch (Hueber) 

deutsch.com2 Kursbuch (Hueber) 19-29. lecke 

deutsch.com2 Arbeitsbuch (Hueber) 

Handoutok, segédanyagok, autentikus szövegek 

 

 

Értékelés 

 

A számonkérés formái: írásban: írásbeli felelet, témazáró dolgozat, felmérő dolgozat 

                                      szóban: szóbeli felelet 

Osztályzatok: A követelmény 40%-ától elégséges, 90%-ától jeles, a köztes értékek a Házirendben 

megállapítottak szerint. 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

 

Hallott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegből fontos információt kiszűrni;  

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 

kikövetkeztetni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni;  



 

 

 

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni.  

 

Beszédkészség 

A tanuló legyen képes 

 köznyelven megfogalmazott kérdésekre rendezett válaszokat adni;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, 

érzelmeket kifejezni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni.  

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 100 szavas szövegből ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni.  

 

Íráskészség 

A tanuló legyen képes 

 gondolatait egyszerű kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök 

használatával logikus összefüggések alapján kb. 100 szavas szöveggé rendezni;  

 üzenetet, üdvözletet, baráti levet, rövid elbeszélést, jellemzést írni.  

 

A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

ciklus végén 

B1 mínusz. 

A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet, ha az számára 

rendszeresen előforduló, ismerős témákról folyik. 

A mindennapi élet legtöbb helyzetében boldogul, gondolatokat cserél, véleményt 

mond, érzelmeit kifejezi és stílusában a kommunikációs helyzethez 

alkalmazkodik. 

A tanuló képes begyakorolt szerkezetekkel érthetően, folyamatoshoz közelítően 

beszélni. Az átadott információ lényegét megközelítő tartalmi pontossággal fejti 

ki. 

Megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő, 

autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegekben az általános vagy 

részinformációkat.  

A tanuló több műfajban is képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket 

fogalmazni ismert, hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban már 

kezdenek megjelenni műfaji sajátosságok és különböző stílusjegyek. 

 

 

11-12. évfolyam 

 

Az idegen nyelv jellegéből adódóan a nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve minden egyéb 

kulcskompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 

szakközépiskolai 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 nevelési célok közül ezen a szinten is 

kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan tanulási 

képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és 

továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk során, egész életükön át. 

Az első idegen nyelvből a szakközépiskola 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell jutniuk 

az európai hatfokú skála (KER) harmadik szintjére, azaz a B1 szintre. A 12. évfolyamon lehetőséget kell 



 

 

 

biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, követelményeit, és elsajátítsák 

az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az érettségi során használt értékelési szempontokat, és 

alkalmazni tudják azokat önértékeléseik során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga 

feladatainak megoldásában is. 

Amennyiben a tanulók emelt szintű érettségi vizsgát kívánnak tenni a 12. évfolyam végén, úgy a 

az európai hatfokú skála (KER) negyedik, azaz B2 szintjére kívánatos eljutniuk. Ebben az esetben a 

felkészítés során az emelt szintű idegen nyelvi érettségi követelményeit és felépítését, értékelési 

rendszerét is meg kell ismerniük, illetve gyakorlatot kell szerezniük az emelt szintű vizsgafeladatok 

megoldásában is, tudniuk kell alkalmazni az ezek megoldásához szükséges stratégiákat. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tantárgyi 

tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára. 

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. A tanulók jövőjét érintő fontos döntésekben a nyelvtanár sokat segíthet, például 

a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával, az ok-okozati viszonyokat, következményeket feltáró 

feladatokkal. 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet a 

számára rendszeresen előforduló ismerős témákról.  

Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló vagy az 

érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha viszonylag lassan 

és érthetően beszélnek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és egyes 

részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek 

megértése több beszélő esetén is. 

Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, 

filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési körhez 

kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák esetén.  

A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű 

részinformációk megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgásban a 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 lényegének 

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. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hosszabb használati utasítások, információk, instrukciók, előadások, beszédek, viták, interjúk, dalok, 

visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, viccek, tévé- és rádióműsorok, 



 

 

 

filmelőzetesek, filmek. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi élet 

legtöbb helyzetével. 

Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó témákról.  

Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. 

Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik a kommunikációs 

helyzethez. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is  

Gondolatokat cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési körbe 

tartozó és általános témákról is. 

A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biztonsággal 

történő alkalmazása. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználatban. 

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, 

álláspont 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 látogatás 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, szó átvétele, átadása, mások bevonása, 

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 nyelvi 

megfelelőik semleges stílusban való használatával. 

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 szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 



 

 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
B1 mínusz, azaz a tanuló már változatosabban és részletesebben tudja bemutatni 

a családját, más embereket, lakóhelyét, tanulmányait, iskoláját stb. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével ismerős témakörökben. 

Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és szókincsbeli 

megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése. 

A fejlesztési 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, történetek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazása. 

Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, 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 helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, 

érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek 

bemutatása, versek, rapszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez 

kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. 

Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat kell 

alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a szövegkörnyezet 

segítségével kikövetkeztetni. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre 

törő szövegek megértése. 

Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részinformációk 

kiszűrése. 



 

 

 

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. 

A gondolatmenet és 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 annyira, hogy sikeres 

írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez 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 egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 

szövegösszefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

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, viccek 

egyszerű irodalmi szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmaz 

ismert, hétköznapi témákról. 

Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól és 

véleményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és befejezi. 

Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját ötleteiről. 

Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert műfajok főbb 

jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi és 

elvontabb témákról. 

Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásaokról és véleményről írásbeli 

beszámolás, valamint tvélemény alátámasztása. 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó szövegről, 

illetve saját ötletekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a műfaj főbb 

jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, ismerős 

témában, 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 koncentráló 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/e-mailben 

megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és 

helyesírási sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid jelent, 

paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb 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; poszterszövegek; képaláírások. Üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat 

tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes 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/e-mail-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. 

 

11. évfolyam 

Éves óraszám. 144 

Heti óraszám: 4 óra 

 

Továbbra is lényeges, hogy az idegen nyelvű tananyag felölelje a más tantárgyaknál tanult 

tartalmakat, de ezen az évfolyamon a diákok nyelvi szintje már új tananyag feldolgozását is lehetővé 

teszi. Fontos, hogy az előző évekhez hasonlóan segítsék a nyelvtanulást az önálló olvasás és az 

osztálytermen kívüli nyelvi hatások. Ebben az életkorban a diákokat segítheti a szabályszerűségek 

felismerése és azok alkalmazása, de a hangsúly továbbra is a jelentésen, a kontextuson és a 

kommunikáción van. Ezeken az évfolyamokon kell egyensúlyt teremteni a folyamatos beszéd és a 

nyelvhelyesség között. 

 

 

Témák Óraszám Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család 11  

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni 

teendők. 

Egyén és család nálunk és a 

célországokban. 

 Etika: generációk kapcsolata, családi 

élet. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

család és háztartás. 

 

Ember és társadalom 18  

A tizenévesek világa: kapcsolat a  Etika: társas kapcsolatok, előítélet, 



 

 

 

kortársakkal, felnőttekkel. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek 

között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi szokások nálunk és a 

célországokban. 

tolerancia, bizalom, együttérzés. 

 

Környezetünk 18  

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a 

lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

Környezetvédelem a szűkebb 

környezetünkben és globálisan - Mit tehetünk 

környezetünkért és a természet megóvásáért, a 

fenntarthatóságért? 

 Technika, életvitel és gyakorlat: 

fenntarthatóság, környezettudatosság 

otthon és a lakókörnyezetben, víz és 

energia- takarékosság, 

újrahasznosítás. 

Biológia-egészségtan: élőhely, 

életközösség, védett természeti érték, 

változatos élővilág. 

 

Földrajz: településtípusok; globális 

problémák, életminőségek 

különbségei; a Föld mozgása, az 

időjárás tényezői, a Föld szépsége, 

egyedisége. 

Az iskola 7  

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, 

fontossága. 

 Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a tudás 

fogalmának átalakulása, a tanulás 

technikái, élethosszig tartó tanulás. 

 

Informatika: digitális tudásbázisok, 

könyvtári információs rendszerek. 

A munka világa 5  

Foglalkozások és a szükséges 

kompetenciák, rutinok, kötelességek. 

 

 Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

Életmód 8  

Napirend, időbeosztás. 

Életmód nálunk és más országokban. 

  

Szabadidő, művelődés, szórakozás 24  

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

A művészetek szerepe a mindennapokban. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, 

internet. 

Az infokommunikáció szerepe a 

mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és más 

országokban. 

 Földrajz: más népek kultúrái. 

Informatika: e-könyvek, 

médiatudatosság. 

Vizuális kultúra: művészi alkotások 

leírása, értelmezése 

Utazás, turizmus 27  

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a 

tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás 

megtervezése, megszervezése. 

 Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedési ismeretek, 

közlekedésbiztonság, fenntarthatóság, 

környezettudatosság a közlekedésben. 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi 



 

 

 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és 

hátrányai. 

Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi és más kultúrák. 

alapjai, nyelvek és vallások, egyes 

meghatározó jellegű országok 

turisztikai jellemzői. 

Tudomány és technika 7  

A technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a 

tanulásban és a munkában. 

 Informatika: számítógépen keresztül 

való kapcsolattartás, információ 

keresése, az informatikai eszközöket 

alkalmazó média, az elterjedt 

infokommunikációs eszközök előnyei 

és kockázatai, a netikett alapjai, 

élőszóval kísért bemutatók és 

felhasználható eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 5  

A pénz szerepe a mindennapokban.  Technika, életvitel és gyakorlat: 

család és háztartás, tudatos vásárlás, 

pénzügyi ismeretek. 

Szabadon felhasználható órakeret 14  

Iskola 

Iskolánk hagyományai, ünnepeink 

Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított 

ismeretek begyakorlása, elmélyítése a 

tanulók egyéni igényeinek megfelelően, 

felmérések 

  

 

 

Kommunikációs eszközök 

 

 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 
 

Köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás, bemutatás  Ich heiße Martin. Ich möchte Ihnen Herrn Schulze vorstellen. 

Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra 

reagálás 

Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 

Was fehlt dir? Ich habe Halsschmerzen. 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Gratuláció, jókívánságok és arra 

reagálás 

Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten. 

Gute Besserung! 

Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr nett von 

Ihnen. 

Személyes levélben megszólítás, 

elköszönés 

Lieber Karl! 

herzlichst      Deine…, viele Grüsse, herzliche Grüße 

Együttérzés és arra reagálás Mein Beileid. Danke. 

Társalgás lezárása  

 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
 

Hála Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns geholfen 

haben. 



 

 

 

Sajnálkozás Es tut mir Leid! Du Arme(r)! 

Öröm Ich freue mich, dass…/ Toll! 

Es freut mich, dass… 

Elégedettség, elégedetlenség Es ist prima, dass.. Schade, dass… Mir gefällt...(nicht), Es ist 

nervig,... 

Csodálkozás Oh, das ist aber schön! 

Das kann doch nicht wahr sein! 

Remény Ich hoffe, du kannst kommen! 

Félelem Ich habe Angst, dass er es vergessen hat. 

Bánat Schade, dass… 

Bosszúság Das ist aber schlimm! 

 

 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés és arra reagálás 

 

 

Magst du Mathe? Ja. 

Meiner Meinung nach ist die Aufgabe zu schwer. 

Sind Sie damit einverstanden, dass ………? 

Valaki igazának az elismerése és el 

nem ismerése 

Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  

Er ist anderer Meinung, das weiß ich! 

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 

Das gefällt mir. 

Ellenvetés és visszautasítása Sie haben Recht, aber… 

Sie mögen Recht haben aber trotz dem…. 

Akarat, kívánság, képesség Ich will…,  Ich will das nicht. 

Ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen. 

Ich kann…, Ich kann jetzt mitgehen. 

Ich soll pünktlich zu Hause sein. 

Ígéret Ich mache das schon! 

Szándék, terv Ich will / werde schnell abwaschen. 

Dicséret, kritika, szemrehányás Toll! Echt! Blödsinn! Konntest du wirklich nicht früher 

kommen?! 

 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek megnevezése, 

leírása 

Das ist mein Bruder. Meine Mutter ist schön. 

Események leírása Zuerst erreichten wir den Berg, dann sind wir hochgestiegen, 

und zum Schluss haben wir die Burg besichtigt. 

Információkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 

Können Sie mir bitte sagen….? 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht 

kein, doch 

Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch! 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

Bizonyosság, bizonytalanság Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich regnet oder 

nicht. 

Emlékezés, nem emlékezés Ich erinnere mich (nicht) daran, dass (ob)……… 

 

 



 

 

 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés Ein Buch, bitte!  Gibst du mir ein Buch, bitte? 

Tiltás, felszólítás Öffne die Tür, bitte! Kommt spielen!  

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  Können wir gehen? 

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir leid. 

Kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke. 

Reklamálás Entschuldigung ich habe ein Problem 

Tanácskérés és adás, ajánlattétel Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor,… 

Segítség felajánlása, elfogadása Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon. 

 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Visszakérdezés, ismétléskérés 

 

Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte? Sag es noch 

einmal! 

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

Felkérés lassúbb, hangosabb beszédre Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen? 

Beszélgetési szándék jelzése, 

félbeszakítás, lezárás 

Dabei fällt mir ein, …..  Darf ich hier hinzufügen……. 

Megerősítés Ja, aber natürlich. Völlig recht. 

Körülírás, példa megnevezése Das ist also ein Gegenstand, der …. 

 

 

 

Fogalomkörök 

 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 jelenidejűség Präsens Ich bin heute zu Hause. Die Sonne 

scheint schön. 

  Präsens mit 

Vokalwechsel  

Trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. 

Er liest das Buch vor. 

 múltidejűség,  Präteritum 

Perfekt 

 

Plusquamperfekt 

Er machte einen Fehler. Ich ging in die 

Schule.. 

Ich habe ein Eis gegessen. 

 

 jövőidejűség Futur  

 

Ich werde dieses Jahr nach Spanien 

fahren.  

  sich-Verben Ich freue mich. 

 személytelenség es Es ist warm. Es schneit. 

Birtoklás 

kifejezése 

   

  haben 

 

Ich habe einen Bruder.  

  Possessivpronomen Das ist meine Familie. 

  gehören + D. Dieses Fahrrad gehört mir. 

  von, -s Peters Vater besucht uns heute. 

Wessen Vater? Der Vater von Peter! 



 

 

 

Térbeli 

viszonyok 

   

 irányok, 

helymeghatározás  

 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 

Mein Schreibtisch steht links. 

  in, auf, vor, hinter, 

neben (A/D) 

Ich lege das Heft auf den Tisch. 

Er steht neben dem Bett. 

  Präpositionen mit 

dem Akkusativ 

Kommen Sie die Strasse entlang! 

  Präpositionen mit 

dem Dativ 

Die Zeitschriften sind bei meiner 

Freundin. 

Időbeli 

viszonyok 

   

 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, 

oft, immer, nie 

einmal, zweimal 

monatlich, 

wöchentlich 

Ich spiele oft mit Peter. 

 

Ich mache Gymnastik zweimal am Tag. 

Ich gehe wöchentlich zweimal 

schwimmen. 

 időpont in, um, am, wann? 

jeder, dieser, voriger  

gegen 

 

im Winter, um 8 Uhr, am Freitag 

Vorigen Freitag fuhren wir nach Berlin. 

Er wird gegen acht nach Hause 

kommen. 

 időtartam Wie lange? von … 

bis 

seit 

Ich war von 5 bis 6 in der Konditorei. 

Seit vier Jahren wohne ich in dieser 

Stadt. 

Mennyiségi 

viszonyok 

   

 számok  eins, zwei 

 határozott 

mennyiség 

 eine Portion Pommes 

 határozatlan 

mennyiség 

alles, viel, wenig, 

nichts 

viele, wenige 

Ich lerne viel, und ich habe wenig Zeit. 

Viele meinen, es stimmt nicht! 

 sorszámok erst, viert Der vierte auf dem Foto bin ich. 

Minőségi 

viszonyok 

   

  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich prima. 

  Was für ein? 

Welcher? 

(Adjektivdeklination) 

Das ist eine leichte Aufgabe. 

Ich finde den roten Rock modisch  

 hasonlítás so…, wie 

als 

Er ist nicht so groß, wie mein Bruder. 

Dieses Auto fährt schneller als ein 

Mercedes. 

 Főnévként 

használt 

melléknév 

Wer? Der Bekannte, ein Bekannter, der 

Verwandte, ein Verwandter 



 

 

 

Modalitás  möchte 

können, wollen 

 

mögen, dürfen 

Ich möchte ein Eis. 

Er kann nicht schwimmen. 

Ich will nach Hause. 

Ich mag nicht singen und ich kann auch 

nicht. 

Der Kranke darf noch nicht aufstehen. 

  Modalverben im 

Präteritum 

Er konnte nicht schwimmen. Der 

Kranke durfte nicht aufstehen. 

  Brauchen + zu + Inf. Heute brauchst du nicht mitzukommen. 

  Konj. II. müssen, 

dürfen 

müsste, dürfte 

 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt Tennis! 

Nehmen Sie bitte Platz!  Gehen wir 

jetzt4 

Esetviszonyok  Nominativ, 

Akkusativ 

Dativ, Genitiv 

Er zeichnet Bilder. Grete fragt uns, 

nicht ihn. 

Er gibt seinem Freund die Hand.  

Die Tür des Zimmers führt in den 

Garten. 

Logikai 

viszonyok 

alárendelések Kausalsatz 

 

Objektsatz 

Subjektsatz 

Temporalsatz 

 

 

 

Finalsatz 

(um+zu+Infinitiv) 

 

Wir sind müde, weil wir heute sehr viel 

gelernt haben. 

Ich weiß (nicht) dass (ob) dir das schon 

klar ist. 

Es ist schön, hier zu sein. 

Als ich jung war, konnte ich noch viel 

mehr Eis essen. 

Immer wenn ich hier bin, gehe ich ins 

Schwimmbad. 

Ich bin ins Kino gekommen, um den 

neuen Film anzuschauen. 

 feltételesség Konditionalsatz 

(Indikativ) Präsens 

Konditionalsatz mit 

„würde” 

Wäre, hätte 

Wenn wir Zeit haben, putzen wir die 

Fenster. 

 

Was würden Sie tun, wenn sie eine 

Million hätten? 

Szövegösszetartó 

eszközök 

kötőszók 

 

névmások 

 

 

 

 

und/oder/aber/denn 

das 

ich, mich, mein, mir, dir  

dieser, 

man 

derselbe, dieselbe, dasselbe, 

 

 

 

 

 

Tankönyvek, taneszközök, segédletek 

 

deutsch.com2 Kursbuch (Hueber) 30-36. lecke 

deutsch.com2 Arbeitsbuch (Hueber) 

deutsch.com3 Kursbuch (Hueber) 37-42. lecke 

deutsch.com3 Arbeitsbuch (Hueber) 



 

 

 

Handoutok, érettségi segédanyagok, autentikus szövegek, érettségi gyakorlófeladatok 

 

Értékelés 

 

A számonkérés formái: írásban: írásbeli felelet, témazáró dolgozat, felmérő dolgozat 

                                      szóban: szóbeli felelet 

Osztályzatok: A követelmény 40%-ától elégséges, 90%-ától jeles, a köztes értékek a Házirendben 

megállapítottak szerint. 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

 

Hallott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegből fontos információt kiszűrni;  

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 

kikövetkeztetni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni.  

 

Beszédkészség 

A tanuló legyen képes 

 köznyelven megfogalmazott kérdésekre rendezett válaszokat adni;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, 

érzelmeket kifejezni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni.  

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 100 szavas szövegből ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni.  

 

Íráskészség 

A tanuló legyen képes 

 gondolatait egyszerű kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök 

használatával logikus összefüggések alapján kb. 100 szavas szöveggé rendezni;  

 üzenetet, üdvözletet, baráti levet, rövid elbeszélést, jellemzést írni.  

 

 

 

12. évfolyam 

Éves óraszám: 155 

Heti óraszám: 5 

 

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. A tanulók jövőjét érintő fontos döntésekben a nyelvtanár sokat segíthet, például 

a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával, az ok-okozati viszonyokat, következményeket feltáró 

feladatokkal. 

Témák Óraszám Kapcsolódási pontok 



 

 

 

Személyes vonatkozások, család 14  

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni 

teendők. 

Egyén és család nálunk és a 

célországokban. 

 

 Etika: generációk kapcsolata, családi 

élet. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család 

és háztartás. 

 

Ember és társadalom  35  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a 

kortársakkal, felnőttekkel. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek 

között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi szokások nálunk és a 

célországokban. 

 Etika: társas kapcsolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom, együttérzés; 

fogyatékkal élők, szegények és 

gazdagok. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a jövedelem 

szerepe a családban, kiadás, bevétel, 

megtakarítás, hitel, rezsi, zsebpénz. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

tudatos vásárlás. 

 

Földrajz; biológia-egészségtan: 

biotermékek. 

 

Környezetünk 12  

Az otthon, a lakóhely és környéke (a 

lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 

szórakozási lehetőségek. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

Környezetvédelem a szűkebb 

környezetünkben és globálisan - Mit tehetünk 

környezetünkért és a természet megóvásáért, a 

fenntarthatóságért? 

 Technika, életvitel és gyakorlat: 

fenntarthatóság, környezettudatosság 

otthon és a lakókörnyezetben, víz és 

energia- takarékosság, újrahasznosítás. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek. lakóhely és 

környék hagyományai. 

 

Biológia-egészségtan: élőhely, 

életközösség, védett természeti érték, 

változatos élővilág. 

 

Földrajz: településtípusok; globális 

problémák, életminőségek 

különbségei; a Föld mozgása, az 

időjárás tényezői, a Föld szépsége, 

egyedisége. 

Az iskola 12  

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, 

pl. szakmai képzés, tagozat). 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, 

fontossága. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai hagyományok nálunk és a 

célországokban. 

 Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a tudás 

fogalmának átalakulása, a tanulás 

technikái, élethosszig tartó tanulás. 

 

Informatika: digitális tudásbázisok, 

könyvtári információs rendszerek. 

A munka világa 8  



 

 

 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Önéletrajz, állásinterjú. 

 Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

Életmód 10  

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a 

helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe 

az egészség megőrzésében, testápolás). 

Étkezési szokások a családban. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, 

gyorséttermekben. 

Ételrendelés telefonon és interneten. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, 

kórházak, alternatív gyógymódok). 

Életmód nálunk és más országokban. 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, 

drog stb.). 

 Technika, életvitel és gyakorlat: testi és 

lelki egészség, balesetek megelőzése, 

egészséges ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, 

egészséges életmód, a betegségek 

ismérvei, fogyatékkal élők, 

betegségmegelőzés, elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a rendszeres 

testedzés szerepe, relaxáció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 10  

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, 

internet. 

 Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Magyar nyelv és irodalom: különböző 

kultúrák mítoszai, mondái; a reklám és 

a popzene új szóbeli költészete. 

 

Informatika: e-könyvek, 

médiatudatosság. 

 

Testnevelés és sport: táncok, népi 

játékok, a sport és olimpia története, 

példaképek szerepe, sportágak 

jellemzői. 

 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, 

popzene. 

 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, 

beszédre késztetés, befogadás, 

értelmezés. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások 

leírása, értelmezése. 

Utazás, turizmus 8  

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a 

tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás 

megtervezése, megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és 

hátrányai. 

Turisztikai célpontok. 

 Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedési ismeretek, 

közlekedésbiztonság, fenntarthatóság, 

környezettudatosság a közlekedésben. 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi 

alapjai, nyelvek és vallások, egyes 

meghatározó jellegű országok 



 

 

 

turisztikai jellemzői 

Tudomány és technika 15  

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben.Az internet szerepe a 

magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

 Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; fizika: 

tudománytörténeti jelentőségű 

felfedezések, találmányok. 

 

Informatika: számítógépen keresztül 

való kapcsolattartás, információ 

keresése, az informatikai eszközöket 

alkalmazó média, az elterjedt 

infokommunikációs eszközök előnyei 

és kockázatai, a netikett alapjai, 

élőszóval kísért bemutatók és 

felhasználható eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 16  

Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

 Technika, életvitel és gyakorlat: család 

és háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi 

ismeretek. 

 

Matematika: alapműveletek, 

grafikonok értelmezése. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a jövedelem 

szerepe a családban, kiadás, bevétel, 

megtakarítás, hitel rezsi, zsebpénz. 

Szabadon felhasználható órakeret 15  

Iskola 

Iskolánk testvériskolai kapcsolatai (határon 

túli iskolákkal is), hagyományai 

Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított 

ismeretek begyakorlása, elmélyítése a 

tanulók egyéni igényeinek megfelelően, 

felmérések 

 
 

 

 

Kommunikációs eszközök 

 

 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 
 

Megszólítás és arra reagálás Entschuldigung… / Ja, bitte! 

Köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás, bemutatás és erre 

reagálás 

Ich heiße Martin. Ich möchte Ihnen Herrn Schulze vorstellen. / 

Es freut mich. 

Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Telefonbeszélgetésnél megszólítás, 

más személy kérése 

Hallo./Ja./Hier Kaufmann. / Ich möchte Herrn Müller 

sprechen.  

Érdeklődés hogylét iránt és arra Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 



 

 

 

reagálás Was fehlt dir? Ich habe Halsschmerzen. 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Szóbeli üdvözletküldés Viele Grüße an Petra. 

Gratuláció, jókívánságok és arra 

reagálás 

Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten. 

Gute Besserung! 

Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr nett von 

Ihnen. 

Személyes levélben megszólítás, 

elköszönés 

Lieber Karl! 

herzlichst      Deine…, viele Grüsse 

Együttérzés és arra reagálás Mein Beileid. Danke. 

 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
 

Hála 

 

Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns geholfen 

haben. 

Sajnálkozás Es tut mir Leid! 

Öröm Ich freue mich, dass…/ Toll! 

Es freut mich, dass… 

Elégedettség, elégedetlenség Es ist prima, dass.. Schade, dass… 

Csodálkozás Oh, das ist aber schön! 

Das kann doch nicht wahr sein! 

Remény Ich hoffe, du kannst kommen! 

Félelem Ich habe Angst, dass er es vergessen hat. 

Bánat Schade, dass… 

Bosszúság Das ist aber schlimm! 

Együttérzés Es tut mir Leid, dass... 

 

 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés és arra reagálás 

 

Magst du Mathe? Ja. 

Meiner Meinung nach ist die Aufgabe zu schwer. 

Sind Sie damit einverstanden, dass ………? 

Érdeklődés, érdektelenség Ich interessiere mich für Sport. – Das finde ich langweilig. 

Valaki igazának az elismerése és el 

nem ismerése 

Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  

Er ist anderer Meinung, das weiß ich! 

Helyeslés, rosszallás Ich finde das (nicht) gut. 

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 

Das gefällt mir. 

Ellenvetés és visszautasítása Sie haben Recht, aber… 

Sie mögen Recht haben aber trotz dem…. 

Akarat, kívánság, képesség, lehetőség, 

szükségesség, kötelezettség 

Ich will…,  Ich will das nicht. 

Ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen. 

Ich kann…, Ich kann jetzt mitgehen. 

Ich soll pünktlich zu Hause sein. 

Közömbösség Das ist mir egal. 

Ígéret Ich mache das schon! 

Szándék, terv Ich will / werde schnell abwaschen. 

Preferencia, érdeklődési kör 

kifejezése, illetve érdeklődés ezek 

Ich mag (keinen) Salat. / Ich lese gern. - Was machst du am 

liebsten? 



 

 

 

iránt 

Dicséret, kritika, szemrehányás Toll! Echt! Blödsinn! Konntest du wirklich nicht früher 

kommen?! 

Javaslattétel Ich schlage vor,... 

 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek megnevezése, 

leírása 

Das ist mein Bruder. Meine Mutter ist schön. 

Események leírása 

 

 

Zuerst erreichten wir den Berg, dann sind wir hochgestiegen, 

und zum Schluss haben wir die Burg besichtigt. 

Információkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 

Können Sie mir bitte sagen….? 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht 

kein, doch 

Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch! 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

Válaszadás elutasítása Ich kann Ihre Frage nicht beantworten. 

Bizonyosság, bizonytalanság Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich regnet oder 

nicht. 

Feltételezés Vielleicht... 

Emlékezés, nem emlékezés Ich erinnere mich (nicht) daran, dass (ob)……… 

Ok és következmény leírása, cél Ich kann nicht kommen, weil... / Ich helfe dir, damit ... 

 

 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés, kívánság Ein Buch, bitte!  Gibst du mir ein Buch, bitte? 

Tiltás, felszólítás Öffne die Tür, bitte! Kommt spielen!  

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  Können wir gehen? 

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir leid. 

Kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke. 

Figyelmeztetés Pass auf! / Vorsicht! 

Reklamálás Entschuldigung ich habe ein Problem 

Tanácskérés és adás, ajánlattétel Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor,… 

Segítség felajánlása, elfogadása Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon. 

Engedély kérése, megadása, 

megtagadása 

Darf ich...? - Bitte sehr! / Nein, das ist hier verboten. 

 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Visszakérdezés, ismétléskérés 

 

Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte? Sag es noch 

einmal! 

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

Felkérés lassúbb, hangosabb beszédre Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen? 

Beszélgetési szándék jelzése, 

félbeszakítás, lezárás 

Dabei fällt mir ein, …..  Darf ich hier hinzufügen……. 

Témaváltás Könnten wir jetzt noch darüber reden, ... / Ich möchte noch 

etwas sagen. 

Megerősítés Ja, aber natürlich. Völlig recht. 



 

 

 

Körülírás, példa megnevezése Das ist also ein Gegenstand, der …. 

Beszélgetés lezárása Wir können darüber ein anderes Mal sprechen. 

 

 

 

Fogalomkörök 

 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 jelenidejűség Präsens Ich bin heute zu Hause. Die Sonne 

scheint schön. 

  Präsens mit 

Vokalwechsel  

Trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. 

Er liest das Buch vor. 

 múltidejűség,  Präteritum 

Perfekt 

Er machte einen Fehler. Ich ging in die 

Schule.. 

Ich habe ein Eis gegessen. 

 jövőidejűség Futur  

 

Ich werde dieses Jahr nach Spanien 

fahren.  

  sich-Verben Ich freue mich. 

 személytelenség es Es ist warm. Es schneit. 

 műveltetés Lassen (Präsens, 

Präteritum) 

Wir lassen / ließen unsere Nähmaschine 

reparieren. 

 Szenvedő 

szerkezet 

Präsens 

Präteritum 

Perfekt 

Sie werden am Flughafen abgeholt. 

Birtoklás 

kifejezése 

   

  haben 

 

Ich habe einen Bruder.  

  Possessivpronomen Das ist meine Familie. 

  gehören + D. Dieses Fahrrad gehört mir. 

  von, -s Peters Vater besucht uns heute. 

Wessen Vater? Der Vater von Peter! 

Térbeli 

viszonyok 

   

 irányok, 

helymeghatározás  

 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 

Mein Schreibtisch steht links. 

  in, auf, vor, hinter, 

neben (A/D) 

Ich lege das Heft auf den Tisch. 

Er steht neben dem Bett. 

  Präpositionen mit 

dem Akkusativ 

Kommen Sie die Strasse entlang! 

  Präpositionen mit 

dem Dativ 

Die Zeitschriften sind bei meiner 

Freundin. 

Időbeli 

viszonyok 

   



 

 

 

 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, 

oft, immer, nie 

einmal, zweimal 

monatlich, 

wöchentlich 

Ich spiele oft mit Peter. 

 

Ich mache Gymnastik zweimal am Tag. 

Ich gehe wöchentlich zweimal 

schwimmen. 

 időpont in, um, am, wann? 

jeder, dieser, voriger  

gegen 

 

im Winter, um 8 Uhr, am Freitag 

Vorigen Freitag fuhren wir nach Berlin. 

Er wird gegen acht nach Hause kommen. 

 időtartam Wie lange? von … 

bis 

seit 

Ich war von 5 bis 6 in der Konditorei. 

Seit vier Jahren wohne ich in dieser 

Stadt. 

Mennyiségi 

viszonyok 

   

 számok  eins, zwei 

 határozott 

mennyiség 

 eine Portion Pommes 

 határozatlan 

mennyiség 

alles, viel, wenig, 

nichts 

viele, wenige 

Ich lerne viel, und ich habe wenig Zeit. 

Viele meinen, es stimmt nicht! 

 sorszámok erst, viert Der vierte auf dem Foto bin ich. 

Minőségi 

viszonyok 

   

  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich prima. 

  Was für ein? 

Welcher? 

(Adjektivdeklination) 

Das ist eine leichte Aufgabe. 

Ich finde den roten Rock modisch  

    

 hasonlítás so…, wie 

als 

Er ist nicht so groß, wie mein Bruder. 

Dieses Auto fährt schneller als ein 

Mercedes. 

 Főnévként 

használt 

melléknév 

Wer? Der Bekannte, ein Bekannter, der 

Verwandte, ein Verwandter 

Modalitás  möchte 

können, wollen 

 

mögen, dürfen 

Ich möchte ein Eis. 

Er kann nicht schwimmen. 

Ich will nach Hause. 

Ich mag nicht singen und ich kann auch 

nicht. 

Der Kranke darf noch nicht aufstehen. 

  Modalverben im 

Präteritum 

Er konnte nicht schwimmen. Der Kranke 

durfte nicht aufstehen. 

  Passiv mit 

Modalverben 

 

  Brauchen + zu + Inf. Heute brauchst du nicht mitzukommen. 

 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt Tennis! 

Nehmen Sie bitte Platz!  Gehen wir jetzt4 

Esetviszonyok  Nominativ, 

Akkusativ 

Dativ, Genitiv 

Er zeichnet Bilder. Grete fragt uns, nicht 

ihn. 

Er gibt seinem Freund die Hand.  

Die Tür des Zimmers führt in den Garten. 



 

 

 

Logikai 

viszonyok 

alárendelések Kausalsatz 

 

Objektsatz 

Subjektsatz 

Temporalsatz 

 

 

 

Finalsatz 

(um+zu+Infinitiv) 

 

Wir sind müde, weil wir heute sehr viel 

gelernt haben. 

Ich weiß (nicht) dass (ob) dir das schon 

klar ist. 

Es ist schön, hier zu sein. 

Als ich jung war, konnte ich noch viel 

mehr Eis essen. 

Immer wenn ich hier bin, gehe ich ins 

Schwimmbad. 

Ich bin ins Kino gekommen, um den 

neuen Film anzuschauen. 

 feltételesség Konditionalsatz 

(Indikativ) Präsens 

Konditionalsatz mit 

„würde” 

Wäre, hätte 

Wenn wir Zeit haben, putzen wir die 

Fenster. 

 

Was würden Sie tun, wenn sie eine 

Million hätten? 

Szövegösszetartó 

eszközök 

kötőszók 

 

névmások 

 

 

 

 

und/oder/aber/denn 

das 

ich, mich, mein, mir, dir  

dieser, 

man 

derselbe, dieselbe, dasselbe, 

Függő beszéd jelen időben  Sie sagte, daß sie heute keine Zeit hat. 

 

Tankönyvek, taneszközök, segédletek 

 

deutsch.com3 Kursbuch (Hueber) 43-48. lecke 

deutsch.com3 Arbeitsbuch (Hueber) 

Handoutok, érettségi segédanyagok, autentikus szövegek, érettségi gyakorlófeladatok. 

 

Értékelés 

 

A számonkérés formái: írásban: írásbeli felelet, témazáró dolgozat, felmérő dolgozat 

                                      szóban: szóbeli felelet 

Osztályzatok: A követelmény 40%-ától elégséges, 90%-ától jeles, a köztes értékek a Házirendben 

megállapítottak szerint. 

 

 

A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

ciklus végén 

B1 nyelvi szint. 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a köznyelvi 

beszédet a számára ismerős témákról. 

Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi élet 

legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és regiszterhasználatában 

alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.  

Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével az 

ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a főbb pontok tekintetében 

tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 

Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket fogalmazni 

ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban 

megjelennek műfaji sajátosságok és különböző stílusjegyek. 

Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a nagyrészt 

közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törően 



 

 

 

megfogalmazott szövegekben.  

 

 
ÖNISMERET 

9. ny osztály 

Éves óraszám: 18 óra (első, vagy második fél évben heti egy óra) 

 

A tantárgy tanításának céljai, feladatai: „Ismerd meg Önmagad és Társaid!”Az első év egy új közösségbe kerüléskor döntő 

fontosságú mind az egyén, mind az alakuló csoport számára. Ezért a tantárgy legfőbb célja, hogy a tanulók megismerjék és 

bemutassák önmagukat, alapvető képességeiket, készségeiket, és fejlesszék azokat. A képességfejlesztés legfontosabb célja, 

hogy a lehető legoptimálisabb szinten kiaknázzák saját tehetségüket, illetve emellett az is, hogy megismerhessék egymás 

képességeit, készségeit, amely a csoportalakulás kezdeti szakaszában megkönnyíti és gördülékennyé teszi a csoport 

szerkezetének létrejöttét. További cél, hogy az osztály formális vezetője (az osztályfőnök) tevékeny és aktív részvételével 

egyrészt megismerhesse diákjait, másrészt azáltal, hogy a csoportalakulás kezdeti szakaszától együtt „dolgozik” a közösséggel, 

optimális irányba terelgetheti a csoportfejlődést, és azon belül – vagy azon túlmenően – facilitálhatja az individualizációs 

törekvéseket és folyamatokat. 

 

Tematikai egység 1. Bemutatkozás Órakeret 2 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 
Önbemutatás, mások bemutatása, családi identitás, szerepek megismerése, önkifejezés 

gyakorlása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

„Hogyan szólítsalak?” 

Bemutatkozás.  

Innen jöttem… 

Lakóhely bemutatása. 

Az én családom. (Család bemutatása, családi identitás, szerepek megismerése.) 

Szülők, testvérek bemutatása. 

Szokatlan önéletrajz.  

Az első emlékem. 

Három tárgy.  

Családi fotók. 

Ismerkedés: – Öt szó – Az én szimbólumom.  

Ismerkedés névhúzással. 

Magyar nyelv és irodalom 

 

Technika, életvitel és gyakorlat 

Kulcsfogalmak Önbemutatás, önkifejezés, identitás. 

 

 

Tematikai egység 2. Önismeret – a testkép Órakeret 2 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testkép megismerése, testtudatosítás, mozgásos önkifejezés, mások megfigyelése, pozitív 

visszajelzés adása. Különböző személyiségjegyek megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A testkép vizsgálata. 

Így nézel ki. 

Filmvetítéssel egybekötött beszélgetés a testképről, testkép- és táplálkozási 

zavarokról, azok következményeiről. 

Testi önismeret-fejlesztő gyakorlatok. (Mások megfigyelése, személyészlelés 

fejlesztése. Pozitív visszajelzés adása és kapása, énerősítés.) 

Testtudatosítás és mozgásos önkifejezés fejlesztése. 

Mi változott?  

Azt szeretem benned, hogy… 

 

Kulcsfogalmak Testkép, testtudatosítás, mozgásos önkifejezés, személyiségjegy. 

 

 



 

 

 

Tematikai egység 3. Önismeret – készségek és képességek Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyén külső, belső értékeinek összegyűjtése, intellektuális képességek, kreativitás, művészi 

képességek, interperszonális készségek megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Miben vagyok profi?  

Miben vagyunk profik? (Azon külső és belső értékek összegyűjtése, amelyben a 

gyerek, illetve amelyben a csoport hatékonynak, kompetensnek érzi magát.) 

Intellektuális és megismerési képességek, 

 figyelem,  

 emlékezet,  

 problémamegoldás,  

 nyelvi képességek,  

 forma- és térészlelés vizsgálata. 

Kreativitás;  

 kreativitás vizsgálata és a kreativitás összetevőinek, jellemzőinek 

megbeszélése,  

 a nyelvi kreativitást fejlesztő gyakorlatok, 

 a gyakorlati kreativitás fejlesztése,  

 csoportos kreativitásfejlesztés,  

 kreativitás és tehetség (híres alkotók, tudósok életének bemutatása, 

megbeszélése). 

Miért szép? Esztétikai, művészi képességek és érzékenység felmérése, esztétikai 

élményfejlesztés. 

Tanulásmódszertan és kommunikáció 

Kulcsfogalmak Külső, belső érték, intellektuális képesség, kreativitás, művészi képesség, interperszonális készség. 

 

 

Tematikai egység 4. Személyiségprofil Órakeret 2 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 
Különböző személyiségjegyek megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különböző személyiségjegyeket vizsgáló tesztek kitöltése, egyéni értékelése, 

megbeszélése. 

Interperszonális készségek. 

Magyar nyelv és irodalom 

Kulcsfogalmak Személyiségjegy. 

 

 

Tematikai egység 5. Társismeret Órakeret 2 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 
Mások megismerése, odafigyelés másokra, empátia növelése, mások visszajelzésének 

értékelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Énkép-máskép(p). 

Az én képem a csoport szemében…  

Milyen történelmi korhoz illesz?  

Választott pár megszemélyesítése. Ismerd fel a párját! 

Névjegykártya. 

 

Kulcsfogalmak Mások megismerése, odafigyelés másokra, empátia. 

 

 

Tematikai egység 6. Kapcsolatfejlesztés Órakeret 2 óra 



 

 

 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 
Csoportkohézió erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kérdezz engem! Irányítsunk szavak nélkül. 

Zenekar. Varázsbolt. 

 

Kulcsfogalmak Csoportkohézió. 

 

 

Tematikai egység 7. Lezárás 
Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás A tanévben megszerzett tudás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefoglalás az egész évben szerzett eredményekről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 
 

Kulcsfogalmak  

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

Egymást ismerő csoport kialakulása.  

Reális testkép kialakulása.  

Saját képességeikkel, készségeikkel (intellektuális-megismerő képességek, kreativitás, társas 

készségek) legyenek tisztában a tanulók.  

Kellő ön- és társismeret, amely egyrészt megalapozza a csoportfejlődés optimális folyamatát, 

másrészt alapját képezheti a személyiség további fejlesztésének és fejlődésének, valamint a 

szocializációnak. 

 

A tantárgy készség -  és képesség fejlesztésre szolgál, így érdemjeggyel történő értékelésére nem kerül sor, csak a 

„megfelelt”, „nem megfelelt” minősítést kapja a tanuló. 

 

 

ÖNISMERET 

9. ny osztály 

Éves óraszám: 18 óra (első, vagy második fél évben heti egy óra) 

 

A tantárgy tanításának céljai, feladatai: „Ismerd meg Önmagad és Társaid!”Az első év egy új közösségbe kerüléskor döntő 

fontosságú mind az egyén, mind az alakuló csoport számára. Ezért a tantárgy legfőbb célja, hogy a tanulók megismerjék és 

bemutassák önmagukat, alapvető képességeiket, készségeiket, és fejlesszék azokat. A képességfejlesztés legfontosabb célja, 

hogy a lehető legoptimálisabb szinten kiaknázzák saját tehetségüket, illetve emellett az is, hogy megismerhessék egymás 

képességeit, készségeit, amely a csoportalakulás kezdeti szakaszában megkönnyíti és gördülékennyé teszi a csoport 

szerkezetének létrejöttét. További cél, hogy az osztály formális vezetője (az osztályfőnök) tevékeny és aktív részvételével 

egyrészt megismerhesse diákjait, másrészt azáltal, hogy a csoportalakulás kezdeti szakaszától együtt „dolgozik” a közösséggel, 

optimális irányba terelgetheti a csoportfejlődést, és azon belül – vagy azon túlmenően – facilitálhatja az individualizációs 

törekvéseket és folyamatokat. 

 

Tematikai egység 1. Bemutatkozás Órakeret 2 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 
Önbemutatás, mások bemutatása, családi identitás, szerepek megismerése, önkifejezés 

gyakorlása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

„Hogyan szólítsalak?” 

Bemutatkozás.  

Innen jöttem… 

Lakóhely bemutatása. 

Az én családom. (Család bemutatása, családi identitás, szerepek megismerése.) 

Magyar nyelv és irodalom 

 

Technika, életvitel és gyakorlat 



 

 

 

Szülők, testvérek bemutatása. 

Szokatlan önéletrajz.  

Az első emlékem. 

Három tárgy.  

Családi fotók. 

Ismerkedés: – Öt szó – Az én szimbólumom.  

Ismerkedés névhúzással. 

Kulcsfogalmak Önbemutatás, önkifejezés, identitás. 

 

 

Tematikai egység 2. Önismeret – a testkép Órakeret 2 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testkép megismerése, testtudatosítás, mozgásos önkifejezés, mások megfigyelése, pozitív 

visszajelzés adása. Különböző személyiségjegyek megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A testkép vizsgálata. 

Így nézel ki. 

Filmvetítéssel egybekötött beszélgetés a testképről, testkép- és táplálkozási 

zavarokról, azok következményeiről. 

Testi önismeret-fejlesztő gyakorlatok. (Mások megfigyelése, személyészlelés 

fejlesztése. Pozitív visszajelzés adása és kapása, énerősítés.) 

Testtudatosítás és mozgásos önkifejezés fejlesztése. 

Mi változott?  

Azt szeretem benned, hogy… 

 

Kulcsfogalmak Testkép, testtudatosítás, mozgásos önkifejezés, személyiségjegy. 

 

 

Tematikai egység 3. Önismeret – készségek és képességek Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyén külső, belső értékeinek összegyűjtése, intellektuális képességek, kreativitás, művészi 

képességek, interperszonális készségek megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Miben vagyok profi?  

Miben vagyunk profik? (Azon külső és belső értékek összegyűjtése, amelyben a 

gyerek, illetve amelyben a csoport hatékonynak, kompetensnek érzi magát.) 

Intellektuális és megismerési képességek, 

 figyelem,  

 emlékezet,  

 problémamegoldás,  

 nyelvi képességek,  

 forma- és térészlelés vizsgálata. 

Kreativitás;  

 kreativitás vizsgálata és a kreativitás összetevőinek, jellemzőinek 

megbeszélése,  

 a nyelvi kreativitást fejlesztő gyakorlatok, 

 a gyakorlati kreativitás fejlesztése,  

 csoportos kreativitásfejlesztés,  

 kreativitás és tehetség (híres alkotók, tudósok életének bemutatása, 

megbeszélése). 

Miért szép? Esztétikai, művészi képességek és érzékenység felmérése, esztétikai 

élményfejlesztés. 

Tanulásmódszertan és kommunikáció 

Kulcsfogalmak Külső, belső érték, intellektuális képesség, kreativitás, művészi képesség, interperszonális készség. 

 

 



 

 

 

Tematikai egység 4. Személyiségprofil Órakeret 2 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 
Különböző személyiségjegyek megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különböző személyiségjegyeket vizsgáló tesztek kitöltése, egyéni értékelése, 

megbeszélése. 

Interperszonális készségek. 

Magyar nyelv és irodalom 

Kulcsfogalmak Személyiségjegy. 

 

 

Tematikai egység 5. Társismeret Órakeret 2 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 
Mások megismerése, odafigyelés másokra, empátia növelése, mások visszajelzésének 

értékelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Énkép-máskép(p). 

Az én képem a csoport szemében…  

Milyen történelmi korhoz illesz?  

Választott pár megszemélyesítése. Ismerd fel a párját! 

Névjegykártya. 

 

Kulcsfogalmak Mások megismerése, odafigyelés másokra, empátia. 

 

 

Tematikai egység 6. Kapcsolatfejlesztés Órakeret 2 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 
Csoportkohézió erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kérdezz engem! Irányítsunk szavak nélkül. 

Zenekar. Varázsbolt. 

 

Kulcsfogalmak Csoportkohézió. 

 

 

Tematikai egység 7. Lezárás 
Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás A tanévben megszerzett tudás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefoglalás az egész évben szerzett eredményekről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 
 

Kulcsfogalmak  

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

Egymást ismerő csoport kialakulása.  

Reális testkép kialakulása.  

Saját képességeikkel, készségeikkel (intellektuális-megismerő képességek, kreativitás, társas 

készségek) legyenek tisztában a tanulók.  

Kellő ön- és társismeret, amely egyrészt megalapozza a csoportfejlődés optimális folyamatát, 

másrészt alapját képezheti a személyiség további fejlesztésének és fejlődésének, valamint a 

szocializációnak. 



 

 

 

 

A tantárgy készség -  és képesség fejlesztésre szolgál, így érdemjeggyel történő értékelésére nem kerül sor, csak a 

„megfelelt”, „nem megfelelt” minősítést kapja a tanuló. 

 

 

Önvédelem elmélet és gyakorlat tantárgy 

 

9. évfolyamon 2 óra önvédelem gyakorlat, éves kreditben 72 óra 

10. évfolyam 1 óra önvédelem elmélet, éves kreditben 36 óra és 2 óra önvédelem gyakorlat, éves 

kreditben 72 óra 

11. évfolyam 1 óra önvédelem gyakorlat, éves kreditben 36 óra  

12. évfolyam 1 óra önvédelem elmélet, éves kreditben 31 óra, illetve 1 óra önvédelem gyakorlat, éves 

kreditben 31 óra 

 

A tantárgy tanításának célja: 

Az önvédelem elmélet és gyakorlat tantárgy a rendvédelmi pálya iránt érdeklődő tanulóknak olyan 

speciális ismereteket nyújt, mellyel pályaválasztásuk célirányosabbá válik, felkészültségük 

megalapozottabb lesz.  

A gyakorlati órák az elméleti anyag gyakorlatba történő átvitele kapcsán felkészítenek arra az erőnlétre és 

fizikai alkalmasságra, melyet a szakirányú pályaalkalmasság megkövetel. A szakmai tárgy erősíti a 

tanulók motivációját a rendvédelmi/rendészeti/katasztrófavédelmi pályák iránt, fejleszti az elhivatottságot 

és megadja a szükséges erőnlétet, állóképességet.  

 

Tankönyv, taneszköz nem áll rendelkezésre. A gyakorlati órák biztonságát viszont védőfelszerelések 

biztosítják.  

 

Ellenőrzés, értékelés 

A tanulók munkáját félévkor és évvégén osztályzattal, év közben érdemjeggyel minősítjük. Ezek mellé a 

tanulók szóbeli értékelést is kapnak.  

 

Mivel a tantárgyakat sem a NAT, sem a kerettanterv nem konkretizálja, így a tantárgy tanítását az iskolák 

pedagógusainak alkotószabadsága jellemzi. A tananyag kiválasztása nagy százalékban szabadon 

történhet.  

Az 1998-as NAT önvédelem alatt csak a küzdősportokat érti, de tudjuk, ennél jóval tágabb körről 

beszélünk az önvédelem tantárgy égisze alatt.  

A 2003-as és 2007-es NAT már nem is tartalmaz tananyagot, sőt követelmény-meghatározást sem, engedi 

a tanári szabadság elvét.  

A 2003-as, illetve 2008-as kerettanterv csak a birkózás és grundbirkózás, a judó és az imitált utcai harc 

technikai elemeit szerepelteti konkrét anyagként, a 90%-ban fennmaradó többi témakört szabad 

meghatározásra engedi.  

 

Elméleti és gyakorlati követelmények (melyeket csak a felsőoktatási tematikákban találtunk) 

 A küzdelem jellemzése 

 A játék, annak felosztása, fajtái – az alkotójáték, szabadjáték 

 A küzdő játék fogalma, szervezése, vezetése 

 A küzdősportok és az azt bemelegítő gyakorlatok 

 A küzdősportokat előkészítő képességfejlesztő feladatok 

 A küzdőjátékokat előkészítő érintéses játékok 

 Páros küzdőjáték – állásban, földharc, egyéni küzdőjáték 

 A küzdősportok és harcművészetek 

 Eséstechnikák 

 Földharc technikák – leszorítás, karkulcs, karfeszítés 

 

 



 

 

 

 

Önvédelem tematika 

Egyes témakörök csak elméleti anyagként szerepelnek, többségük viszont átvitelre kerül a gyakorlati 

feladatokba.  

 Az önvédelem kialakulása 

 Önvédelem – közelharc alapelvei 

 A fizikai képesség és jelentősége 

 A szellemi képesség és jelentősége 

 Szorult vészhelyzetben lévő ember viselkedése 

 Az önvédelem taktikája 

 Fegyveres támadások elleni védekezés elméleti síkon 

 Agresszivitás a közelharcban 

 Vitális sportok, felületek és ezek támadásai 

 Az önvédelemben lévő szituációk elemzése 

 Fegyveres támadások és formátumai 

 Védekezés és támadás megfelelő helyzetben 

 A közelharc technikai alapelvei 

 Stabilitás és gyorsaság elve 

 Az erő-összpontosítás 

 Találati felületek megválasztása 

 A stabilitás elve 

 Vitális pontok támadásának elve 

 Kombináció elve 

 A találatok utáni pozíciók 

 Légzés 

 Gyorsaság 

 Ruházat átvizsgálása és formátumai 

 Bilincselés, elvezetés és változatai 

 Csuklófeszítéses elvezetés 

 Az ízületekre ható erő 

 A passzív és aktív ellenállás 

 Pszichikai ráhatás a támadóra 

 A pszichológia szerepe az önvédelemben 

 Kommunikáció az önvédelemben 

 Mozgások állásokban 

 Természetes küzdőállások 

 Eséstechnikák és módszerek 

 Taktikai lépések harc közben 

 Ütések, rúgások védései 

 Stresszhelyzet a fegyveres támadások során 

 Bottechnikák 

 Kés, fegyver, bilincs és használatuk, természetesen áleszközökkel 

 Nemzeti Közszolgálati Egyetem – intézménylátogatás. 

 

 
 

 

 

Speciális társadalomismeret 

Célok és feladatok 

A speciális társadalomismeret tantárgy részben magában foglalja a kerettantervben szereplő 

társadalomismereti, etikai stúdiumok célrendszerét. Közvetlenül segíti a tanulók társadalmi beilleszkedését, 



 

 

 

hozzájárul a tudatos életvezetés kialakításához, felkészít a felelős társadalmi szerepvállalásra, a demokratikus 

közéletben való aktív részvételre. Megismertet a jogi szabályozás alapelveivel, a közigazgatás, az 

igazságszolgáltatás szerveivel. Segíti a saját és mások tetteiért felelős, normakövető emberi magatartás 

kialakulását. 

A tantárgy nevében feltüntetett speciális jelleg abból fakad, hogy a 9-10. évfolyamon megszerzett 

ismereteket elmélyültebben, nagyobb fogalmi pontossággal, más követelményekkel tanítjuk, és a példákban is 

tükröződik a rendészeti pályára való felkészítés általános törekvése. 

Cél az is, hogy a jogi ismeretek című fejezet alapozza meg a rendészeti ismeretek fogalomhasználatát. 

Új fejezet a kriminológia, amely a szociológiai és pszichológiai bevezető után ismerteti meg a tanulókkal a 

bűn fogalmát, kialakulását, társadalmi és személyi vonatkozásait; a bűnmegelőzés lehetőségeit, fontosságát. 

Ezt a fejezetet az alapok hiánya miatt alacsonyabb követelményszinten lehet tanítani, mint az előzőeket. 

A tantárgy jellemzője az erős és többrétű külső (tantárgyak közötti koncentráció). Törekedni kell a 9. 

évfolyamon tanult állampolgári ismeretek és a 10. évfolyamon elsajátított társadalomismeret anyagának 

elmélyítésére, kiegészítésére; á l l .  évfolyamon tanult gazdasági vagy pszichológiai, valamint az etikai 

ismeretek felhasználására. 

Emellett az itt elsajátítottak megalapozzák a párhuzamosan tanult rendészeti ismeretek tantárgy anyagának 

könnyebb megértését. (A koncentráció lehetőségét és szükségességét a tematika megfelelő helyén jeleztük.) 

 

Képesítési követelmények 
 

Szociológia szakos tanár/bölcsész; társadalom és állampolgári ismeret (szakirányú továbbképzésben szerzett 

szakképzettség); történelem szakos tanár; filozófia szakos tanár/bölcsész; politológia szakos tanár/bölcsész. 

Fejlesztési követelmények 

A tantárgy tanítása során érjük el, hogy formálódjék a tanulók értelmi és érzelmi azonosuláson nyugvó 

meggyőződése. 

Bontakozzék ki a meggyőződés kialakításához, a mások véleményének megértéséhez szükséges kognitív és 

kommunikatív képességük. Fejlődjék jogérzékük, amely elősegíti a jogkövető magatartás kialakulását. 

A tanulók legyenek képesek 

- áttekinteni a magyarországi rendészet történetét, 

- értelmezni az erkölcs és a jog magatartásszabályozó szerepét, 

- bemutatni a jogi szabályozás folyamatát, 

- felsorolni és értelmezni az állampolgári jogokat és kötelezettségeket az 

emberi jogokkal való kapcsolatában, 

- a felelős állampolgári szerep elsajátítására, az azzal való azonosulásra, 

- ismertetni a közigazgatás legfontosabb formáinak, szerveinek, hivatala 

inak (állami, önkormányzati) funkcióját, 

- meghatározni a modern állam kialakulásának tényezőit, 

- megérteni az alkotmányosság alapvető elveinek kritériumait, 

- felismerni a bűnözés társadalmi meghatározottságát, 

- bemutatni a bűnözés és a személyiség kapcsolatrendszerét, 

- megérteni a bűnmegelőzés és az áldozatvédelem jelentőségét, lehetőségeit, 

- helyesen értelmezni a másságot, 

- toleránsnak, szolidárisnak lenni embertársainkkal. 

9-10. évfolyam 
Évi 37 óra 

Belépő tevékenységformák 

Ismeretszerzési és feldolgozási képességeket fejlesztő tevékenységek 

Mivel - egyelőre - egységes, a képzés számára írt tankönyvek nincsenek, a tanulóknak tudniuk kell legalább 10 

percnyi normál beszédtempójú szöveget jegyzeteim. 



 

 

 

Szükséges ismeretterjesztő, tudományos ismeretterjesztő szövegek feldolgozása is: lényegkiemelés megadott 

szempont szerint; kivonat készítése rövidebb szövegből. 

Azonos jelenségekről készült különböző források feldolgozása (szöveg, adatok, grafikonok stb). Feleletterv 

készítése 1-2 órai anyagból. Kisebb tanulmányok készítése adott szempont szerint. 

Rendszeres sajtófigyelés. A közszolgálati és a kereskedelmi csatornák híreinek megkülönböztetése. A média 

forrásértékének és manipulációs jellegének felismerése. 

A más stúdiumokban (történelem, társadalomismeret, etika, rendészeti ismeretek) megszerzett ismeretek új 

összefüggésben való felhasználása. 

 

Kifejezőképességet fejlesztő tevékenységek 

 

A tanulók szóbeli megnyilvánulásait kell előtérbe helyezni az írásbeliséggel szemben. 

Szóbeli ismertető, kiselőadás tartása előzetes vázlatkészítéssel. 

Vitaindító tartása adott témáról tanári útmutatás alapján. 

Saját vélemény megfogalmazása, kifejtése. 

Jogi fogalmak szakszerű magyarázata és használata. 

 

Témakörök Tartalmak Koncentráció 

A rendészet története (10 óra) A magyarországi rendészet főbb 

szakaszai: 

- a honfoglalástól a török kiűzéséig 

- a 17. sz. végétől a kiegyezésig 

- a polgári rendészeti szervek 

kialakulása a dualizmus korában 

- rendészet a 20. sz. első felében 

- a rendészet története 1945 és 

1990 között 

- a rendszerváltozás hatása a 

rendészeti szervekre 

- útban az Európai Unió felé: 

kitekintés a rendvédelmi szervek 

típusai 

történelmi ismeretek 

Jogi ismeretek (27 óra)  

 

 

Értékek és normák, szabályok a 

társadalomban (2 óra) 

Normák, értékek, szabályok, mint az 

emberi együttélés alapjai. 

A normaszegés és a büntetés 

összegfüggése. 

társadalmi szabályok 

Jogi alapismeretek (7 óra) A jog fogalma, keletkezése: a jogi és 

az erkölcsi szabályok összehasonlítása. 

A jogforrás meghatározása, típusai. 

A jogforrási hierarchia. 

A jogszabályok érvényessége és 

hatályossága, kihirdetése és 

közzététele. 

A jogalkotás fogalma, szervei, 

szakaszai, folyamata. 

A jogrendszer és jogág. Jogágak a 

magyar jogrendszerben. 

emberismeret és etika 

„Társadalomismeret és 

erkölcs” 

Államjogi alapismeretek (5 óra) Állam fogalma, kialakulása. 

Az állam társadalmi szerepe, fő 

funkciói. 

Az államformák. 

 társadalomismeret 

„Politikai ismeretek” 



 

 

 

A modern polgári állam jellemzői. 

Alkotmányfogi alapismeretek  

(13 óra) 

Alkotmány, alkotmányosság. 

A Magyar Köztársaság 

Alkotmányának felépítése. 

A hatalommegosztás. Az államhatalmi 

ágak megosztott működése. Egyéb 

hatalmi tényezők (média, 

közigazgatás, érdekképviselet). 

A főbb államhatalmi szervek 

(Országgyűlés, köztársasági elnök, 

Alkotmánybíróság, Kormány, a 

fegyveres erők és a rendőrség, a 

bíróság, az ügyészség és a helyi 

önkormányzatok).  

Az alapvető állampolgári jogok és 

kapcsolatuk az emberi jogokkal.  

Az állampolgári kötelességek. 

Az országgyűlési választások és az 

állampolgárság alapvető szabályai. 

társadalomismeret 

„Politikai ismeretek” 

 

A továbbhaladás feltételei 

A tanulók határozzák meg a jog fogalmát. 

Tudják összevetni az erkölcsi és a jogi szabályozási mechanizmus alapelveit.  

Példákon keresztül szemléltessék a jogszabályok szerkezetének, alaki és tartalmi követelményeinek 

jellemzőit, a jogrendszer működését.  

Sorolják fel és értelmezzék a jogforrás típusait.  

Értelmezzék a jogszabályi hierarchia fogalmát. 

Nevezzék meg a jogszabály érvényességének feltételeit, sorolják fel a hatályosság fajtáit. 

Ismertessék a jogalkotás folyamatát, mutassák be a jogalkotók körét.  

Mondjanak példákat a jogrendszer jogágaira.  

Értsék az állam társadalmi szerepét, értelmezzék funkcióit.  

Ismertessék a modern polgári állam főbb jellemzőit. 

Indokolják, hogy a politika legfontosabb intézményei az állam és a pártok, írják le ezek jellemzőit, 

szerepüket. 

Mutassák be a modern demokrácia lényegét, ismertessék kialakulásának folyamatát. 

Ismerjék az alkotmányosság követelményeit. 

Nevezzék meg a Magyar Köztársaság Alkotmányának legfontosabb (az alkotmányos rendet garantáló) 

rendelkezéseit. 

Értelmezze az államhatalmi ágak megosztott működését, egymáshoz való viszonyát. 

Értelmezzék a főbb államhatalmi szervek funkcióit. 

Sorolják fel az állampolgárok kötelességeit, értelmezzék és rendszerezzék az alapvető emberi és 

állampolgári jogokat.  

Értékeljék a jog és a kötelesség kapcsolatát.  

Jellemezzék a magyar választási rendszer elveit.  

Tudják felidézni az állampolgári státusjogokat. 

 

Minimum követelmény 

A magyarországi rendészet történetéből ismerjék a dualizmus korának, a Kádár-korszaknak és a 

rendszerváltozásnak a főbb vonásait, jellemzőit, jelentőségét. 

Értékeljék a közösség büntető szerepét. 



 

 

 

Tudják megkülönböztetni az erkölcsi és a jogi szabályozás mechanizmusát.  

Határozzák meg a legfontosabb jogi alapfogalmakat: jog, jogforrás, jogalkotás, jogrendszer, jogág. 

Értelmezzék a jogszabályt a jogakarat legfőbb megnyilvánulási formájaként.  

Ismerjék a jogszabály érvényességének és hatályosságának fogalmát.  

Legyenek képesek meghatározni az állam fogalmát, felsorolni funkcióit.  

Tudják felsorolni, milyen témaköröket foglal magába a Magyar Köztársaság Alkotmánya. 

Definiálják a hatalommegosztást. 

Nevezzék meg a főbb államhatalmi szerveket, írják le az Országgyűlés és a Kormány szerepét. 

Tudják megnevezni a legfontosabb emberi és állampolgári jogokat.  

Ismertessék a választási alapelveket. 

 

11-12. évfolyam  

 

11. évfolyam 36 óra 

12. évfolyam 31 óra 

 

Belépő tevékenységformák 

Ismeretszerzési és feldolgozási képességeket fejlesztő tevékenységek 

15 percnyi normál beszédtempójú szöveg jegyzetelése. 

Lényegkiemelés és vázlatírás ismeretterjesztő, tudományos ismeretterjesztő szövegből. 

Kivonat készítése hosszabb ismeretterjesztő szövegből. 

Áttekintő-összefoglaló feleletterv összeállítása hosszabb témáról. 

Nagyobb terjedelmű tanulmány megfogalmazása. 

Eltérő jellegű források (média, ismeretterjesztő, tudományos) szövegeinek,  adatainak, információinak 

összevetése. 

Kifejezőképességet fejlesztő tevékenységek 

Értekezés, tanulmány összeállítása, bemutatása, megvédése. Intézménylátogatások (pl. önkormányzati ülés, 

bírósági tárgyalás) tapasztalatainak feldolgozása. 

A bűnözésre vonatkoztatott adatokból táblázat készítése vagy értelmezése. Különösen a kriminológia 

fejezetben esetelemzés, irányított vitára való felkészülés, részvétel. Saját vélemény ütköztetése másokéval. 

Döntési, vita- és konszenzus-teremtési helyzetek gyakoroltatása. A mindennapokban megfigyelt élethelyzetek, 

esetek elemzése. 

 

Témakörök Tartalmak Koncentráció 

Közigazgatási jogi 

alapismeretek (12 óra) 

A közigazgatás fogalma, feladata, 

szervezeti felépítése és személyzete. 

A helyi (települési és területi) 

önkormányzás fogalma, kialakulása. 

A helyi önkormányzati: 

- választások, 

- jogok és feladatok, 

- szervek, tisztségviselők 

- hivatal. 

A közigazgatási (államigazgatási) 

eljárás. 

társadalomismeret 

„Politikai ismeretek” 

Pszichológiai ismeretek (12 

óra) 

A pszichológia fogalma, tárgya, 

területei. 

A személyiség fogalma, jellemzői, a 

fejlődését meghatározó tényezők. Főbb 

társadalomismeret  

„Az emberi én és a tudat” 

 

kommunikációs gyakorlatok 



 

 

 

személyiség-típusok.  

A szociálpszichológa fogalma, tárgya, 

területei. Az előítéletes személyiség és 

az antiszociális magatartás jellemzői.  

A kriminálpszichológia fogalma, 

tárgya, területei.  

A társadalmi deviancia meghatározott 

formái (alkoholizmus, kábítószer-

fogyasztás, öngyilkosság, bűnözés) 

jellemzői.  

A deviáns viselkedési formákat 

előidéző tényezők.  

A deviancia káros hatása az egyénre és 

a társadalomra. 

A személyiség és a bűnözés közötti 

kapcsolat. 

A lélektani és a biológiai tényezők 

szerepe a bűnözésben. 

„Szociálpszichológiai 

jelenségek” 

Szociológiai ismeretek (12 

óra) 

A szociológia fogalma, tárgya, 

területei. 

A család fogalma és funkciói. 

A család szocializációs szerepének 

zavarai. 

Az iskola és a különböző 

mikrokörnyezeti csoportok és területek 

szocializációs funkciója. 

A tömegtájékoztatás, a média 

szocializációs szerepe.  

A mobilitás (vándorlás, ingázás, 

migráció) fogalma és társadalmi 

következményei.  

A szegénység okai és szociológiai 

fogalma.  

A munkanélküliség okai és hatása az 

egyén helyzetére. 

Az urbanizáció és negatív 

vonatkozásai. A hajléktalanság 

fogalma és okai. 

A cigány etnikum, mint halmozottan 

hátrányos helyzetű társadalmi csoport. 

társadalomismeret 

„A társadalom élete” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

társadalomismeret (gazdasági 

ismeretek) 

„A munka világa” 

Kriminológiai alapismeretek 

(28 óra) 

A kriminológia tudományának 

fogalma és tárgya. A bűnözés fogalma, 

terjedelme. A bűnözés kialakulásának 

tényezői.  

A regisztrált és a látens bűnözés.  

A bűnözés szerkezete: 

- büntetőjogi ismeretek szerint 

- a cselekményi oldal 

(bűncselekményi tagozódás) 

elkövetői, elítélti oldal. 

- az áldozatok szerepe a 

bűncselekmény kialakulásában 

A bűnözés dinamikája és területi 

belügyi rendészeti ismeretek 

„Bűncselekményi 

alapismeretek” 



 

 

 

megoszlása. 

A megélhetési bűnözés. 

Ifjúsági bűnözés. 

Intellektuális bűncselekmények 

jellemzői. 

Gazdasági bűnözés. 

A korrupció okai és formái. 

A migráció és a bűnözés 

összefüggései, nemzetközi és 

szervezett bűnözés. 

A vidék és a város kriminológiai 

jellemzői. 

A bűnözés szerkezetével és 

dinamikájával kapcsolatos programok: 

- D.A.D.A 

- Szomszédok egymásért mozgalom 

- Lakossági összeverődések. 

Az áldozatok jogai, állami 

szerepvállalás a kárenyhítésben.  

A bűnmegelőzés szerepe a 

bűnüldözésben: 

- Bűnalkalmak csökkentése, 

- Felvilágosítás, 

- Gyermek- és ifjúságvédelem,  

- Megelőző vagyonvédelem, 

- Drog-megelőzés, 

- Az áldozattá válás megelőzése. 

A Telefontanú programjainak 

jelentősége. 

A társadalmi szervek szerepe a 

bűnmegelőzésben.  

 

A továbbhaladás feltételei 

 

A tanulók nevezzék meg a közigazgatás központi és helyi szerveit.  

Sorolják fel az önkormányzati jogokat, ismertessék az önkormányzatok feladatait. 

Ismertessék a képviselőtestület, a jegyző és a polgármester szerepét, feladatait.  

Mutassák be a közigazgatási alapeljárás folyamatát, ezen belül értelmezzék az eljárás megindításának, a 

bizonyítás eszközeinek és a határozatnak a szerepét.  

Ismerjék a pszichológia, a szociálpszichológia és a kriminálpszichológia fogalmát, területeit, tudják 

elkülöníteni tárgyukat. 

Jellemezzék a főbb személyiségtípusokat.  

Ismerjék fel az előítéletes és az antiszociális magatartás tüneteit.  

Mutassák be egyes deviáns magatartásformák (kábítószer-fogyasztás, alkoholizmus, bűnözés) káros hatását 

az egyénre és a társadalomra.  

Magyarázzák meg a deviáns viselkedés kialakulását előidéző okokat.  

Értékeljék a személyiség és a bűnözés kapcsolatát.  

Határozzák meg a szociológia fogalmát, vizsgálódási területeit.  

Ismertessék a család funkcióit, elemezze a funkciózavarait.  

Definiálják az egyén társadalmi pozíciójával, annak változásaival foglalkozó szociológiai alapfogalmakat 

(urbanizáció, mobilitás, munkanélküliség).  

Magyarázzák meg a mikro- és makrokörnyezet egyénre gyakorolt hatásának tényezőit. 

Ismerjék fel a bűnözés társadalmi meghatározottságát.  



 

 

 

Értelmezzék a cigányság helyzetét befolyásoló tényezőket.  

Határozzák meg a kriminológia fogalmát, nevezzék meg tárgyát.  

Magyarázzák meg az áldozattá válás folyamatának hátterét.  

Legyenek tájékozottak a bűnözés egyes megnyilvánulási formáiban.  

Nevezzék meg a bűnmegelőzés fogalmát, feladat- és eszközrendszerét. 

 

Minimum követelmények 

 

A tanulók ismerjék a közigazgatás alapvető feladatait.  

Definiálják az önkormányzást, írják le szintjeit. 

Ismertessék a személyiség fogalmának összetevőit, a fejlődését befolyásoló okokat. 

Ismerjék a szociológia definícióját. 

Jelöljék meg, milyen csoportok, közösségek játszanak szerepet a szocializációban. 

Mutassák be a család, a mikrokörnyezet és a bűnözés kapcsolatrendszerét.  

Értelmezzék a szegénység, a munkanélküliség és a korrupció fogalmát az egyénre gyakorolt 

hatásrendszerben.  

Határozzák meg a kriminológia és a bűnözés fogalmát.  

Mondják el a bűnözés kialakulásának tényezőit.  

Jellemezzék a vidék és a város kriminalitását, írják le a deviáns viselkedés tüneteit. 

Ismertessék és példákon keresztül mutassák be az áldozatokat megillető fontosabb jogokat. 

Értékeljék a bűnmegelőzés fontosságát.  

Sorolják fel a tanult bűnmegelőzési programokat. 

 

 

Ellenőrzés, értékelés 

 

A tanulók munkáját félévkor és év végén osztályzattal, év közben érdemjegyekkel ül. szóbeli értékeléssel 

minősítjük. 

Formatív (fejlesztő célú) értékelés történhet szóban és írásban, de domináljon a szóbeliség (pl. egy fogalom 

meghatározása, értelmezése, összefüggések feltárása; egy-egy anyagrész átfogó elmondása, egy jelenség 

elemzése). 

Szummatív (összegző) értékelésre kerüljön sor minden nagyobb téma után, formája lehet esszé vagy teszt. Az 

írásbeli témazárók mellett szerepelhetnek komplex témaelemzések is (pl. önálló kutatómunkával létrejött 

kiselőadás, tanulmány). 

 

 

Módszerek 

 

A tantárgy jellegéből fakad, hogy domináns módszer a szóbeli ismeretközlés: előadás, magyarázat, 

bemutatás, megbeszélés (kérdezve kifejtés). Az önálló ismeretszerzés érdekében a szakirodalom, 

szakfolyóiratok felkutatásának, kezelésének szempontjait pontosan kell meghatározni. Az ismeretek 

rögzítésében játszik nagy szerepet & jegyzetelés irányítása, a tanári vázlatírás (tábla, fólia). 

Különösen fontos szerepe van a szemléltetésnek a jogszabályok formulázásának elsajátíttatásában. 

A kriminológia fejezetének feldolgozásakor szükséges vita irányítása. Intézménylátogatások, kirándulás 

szervezése, megfigyelési szempontok kiadása, feldolgoztatása (pl. rendészeti objektumok, Rendőrmúzeum, 

országgyűlési, önkormányzati testületi ülés, bírósági tárgyalás meglátogatása). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Javasolt tankönyvek, taneszközök 

 

A tankönyvek kiválasztásának elvei 
 

A tananyag tartalmához, céljaihoz, követelményeihez teljesen igazodó tankönyvek nem jelentek meg. 

A tanár fejezeteket emelhet ki, kivonatokat készíthet a rendészeti szakközépiskolai, a főiskolai tankönyvek 

anyagából (pl. a rendvédelem története). 

A jogi és állampolgári ismeretekhez a tankönyvpiacon megjelent, a nagyobb követelményekhez alkalmazkodó 

tankönyvekből válogassunk (pl. Kukorelli-Szebeni: Állampolgári ismeretek középiskolásoknak. Korona, Bp., 

1998.).  

A kriminológia fejezetéhez viszont a kisebb követelményszinthez illeszkedő munkák közül kell válogatni (pl. 

Vigh József: Kriminológiai alapismeretek. Tankönyvkiadó, Bp., 1992.). 

 

Szükséges taneszközök 
 

A rendvédelem története: 

 korabeli képeslapok, fényképek, leírások 

 riportermagnó (visszaemlékezések rögzítéséhez)  

Jogismeret: 

 közlönyök 

 jogszabály gyűjtemények  

Állampolgári ismeretek: 

 sajtótermékek 

 televízió 

 videó 

Szociológia, kriminológia: 

 szakirodalom, szakfolyóiratok 

 számítógép (keresőprogramok, statisztikai adatok feldolgozása) 

 

Kerettanterv történelemből 

gimnázium, szakközépiskola 9-10. évfolyam 

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 

 

 

A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, jellegét 

tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú. Olyan nevelő-oktató tevékenység, amelynek célja 

az általános történelmi műveltség kiterjesztése és elmélyítése, valamint a magasabb műveltség 

megalapozása. A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van a tanulói személyiség fejlődésében, 

társadalmi cselekedeteik tudatosulásában. Fontos a történelmi eseményekben részt vevő egyének és 

csoportok nézeteinek és tetteinek megismerése, az ezek mögött húzódó motívumok, szándékok és 

élethelyzetek felismerése és megértése, a résztvevők felelősségének belátása. 

Az iskola és benne a történelemtanítás egyik fő feladata értékek közvetítése. Olyan alapvető 

normákról, értékekről van szó, mint a nemzeti azonosságtudat kialakítása a magyar történelem 

feldolgozásával; az európai és egyetemes demokratikus értékrend kialakítása az egyetemes történelem 

elemzésével, valamint a keresztény azonosságtudat erősítése az egyháztörténeti ismeretek bővítésével és a 

magyar, illetve az egyetemes történelemben való elhelyezésével. Ezeken túl a társadalomismereti 

modulok és tantárgyrészek segítségével sor kerül a demokratikus gondolkodásra és magatartásra 

nevelésre; az állampolgári feladatokra és a tudatos közéleti részvételre való felkészítésre; az alapvető 

személyiségi és emberi jogok, valamint erkölcsi normák megismerésére és tiszteletére; az egyenlő 

bánásmóddal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismeretek és képességek fejlesztésére; a szociális 



 

 

 

érzékenység kialakítására a társadalmi egyenlőtlenségeik okainak megismertetésével. Kiemelt cél annak 

érzékeltetése, hogy a magyar nemzet történelme sokféle egyéb nemzetiség és etnikum 

együttműködésének az eredménye is. Nyitott, elfogadó gondolkodást kell kialakítani az eltérő kultúrák 

vonatkozásában a kisebbségek történelmének áttekintésével – beleértve a határon túli magyarság és a 

hazai nemzeti és etnikai kisebbségek múltját és jelenét is –, különös tekintettel a Kárpát-medencében 

együtt élő népekre. Cél továbbá a környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelés a környezet és a 

természet, valamint az ember kapcsolatának koronkénti bemutatásával. 

A középiskolai történelemtanítás a források önálló feldolgozásán alapuló, elemző jellegű, ami az 

összefüggések egyre önállóbb feltárását jelenti. Ugyanakkor törekedni kell a történelem élményszerű 

tanítására, közös feldolgozására, ami örömet és feladatokat jelent a diákok számára. Ehhez igénybe kell 

venni a hagyományos eszközök (tankönyvek, egyéb olvasmányok, térképek, audiovizuális anyagok stb.) 

mellett a média modern eszközeit is (világháló, kép-, videó-, hang-megosztók, stb.). 

Az ismeretátadással azonos súllyal kell kezelni a tanulói képességek – az ismeretszerzés, tanulás; 

a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; valamint az időben és térben való tájékozódás – fejlesztését, 

melyet kellően változatos tevékenységformák biztosításával lehet a leghatékonyabban elérni. Ez azért is 

szükséges, hogy a tanulók képessé váljanak önálló ismeretek szerzésére, értelmezésére, azokkal 

kapcsolatban önálló vélemény megfogalmazására. 

Fontos feladat a differenciált történelmi gondolkodás kialakítása, amely azonos események, 

történések különböző szempontú megközelítését jelenti. Hiszen minden történelmi esemény több 

szempontú, ennek megfelelően eltérő interpretációi is lehetnek. A tanulóknak ezeket kell felismerni és 

megérteni, azonosulni velük vagy elutasítani azokat, átlátva, hogyan éltek és gondolkodtak az adott kor 

emberei. Mindehhez szükséges a hagyományos politikatörténet feldolgozása mellett a társadalom-, 

művelődés- és mentalitástörténet megfelelő súlyú kezelése. Ehhez nyújt segítséget a közműveltségi 

tartalmak mellett megjelenő ismétlődő/visszatérő és hosszmetszeti témák egy jelentős része. 

Végső soron törekedni kell arra, hogy a tanulói tudás a tények ismeretén túl kiterjedjen 

bővítésének igényére, az önálló tájékozódási és tanulási módszerek elsajátítására, a 

problémaérzékenységre és a kritikai gondolkodásra is. Ennek eléréséhez fontos feladat a különböző 

képességek – az ismeretszerzés, tanulás; a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; valamint az időben és 

térben való tájékozódás – azonos súlyú fejlesztése, hogy ezek révén rendelkezzenek a tanulók a 

történelmi gondolkodás kialakításához szükséges alapokkal; birtokában legyenek alapvető történelmi 

tények ismeretének; tudják használni a szaknyelvet, értsék a történelmi fogalmakat; képesek legyenek 

ismereteiket szóban és írásban egyaránt előadni. Ugyanakkor követelmény az is, hogy a tanulók legyenek 

képesek értelmezni a történelmi múlt és a jelenkor társadalmi eseményeit, álláspontjukat pedig érvekkel 

alátámasztva tudják képviselni. 

A tantervi táblázatok fejlesztési követelmények oszlopában a Nat-ban rögzített négy fejlesztési 

feladattípusra lehet példákat találni. Az elvárás az, hogy a kétéves ciklusok során, a Nat-ban a megfelelő 

évfolyamokhoz kötött fejlesztési feladatok megvalósítását segítő adott tevékenységek mindegyike 

legalább egyszer megjelenjen. A szaktanár döntheti el, hogy melyik témánál mely fejlesztési feladatokat 

vagy tevékenységeket, milyen konkrét formában dolgozza fel. A táblázatok ismeretek rovatában dőlt 

betűvel jelöltek a tájékoztató jellegű, csupán javasolt ismétlődő és hosszmetszeti témák, a fejlesztési 

követelmények példaként szolgáló feladatai, valamint a kapcsolódási pontok ajánlott anyagai. 

A történelemtanítás feladata a tanulók történelemszemléletének formálása, ugyanakkor a 

pluralizmus jegyében az alkotmányos alapelvekbe nem ütköző, eltérő szemlélet tiszteletben tartása is 

elengedhetetlen. 

A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek témakörei a társadalmi gyakorlatra 

összpontosító szocializációs célú tartalmi egységek, amelyek komplex módon próbálnak reagálni a 

diákokat közvetlenül érintő társadalmi jelenségekre. Problémafelvetésük és szóhasználatuk olyan 

tudományterületekre épül, mint a szociológia, a szociálpszichológia, a politológia, a jogtudomány, a 

közgazdaságtan és a média tudománya. Az e témakörökben megjelenő ismeretek fontos szerepet 

játszanak a társadalom múltjára és jelenére vonatkozó középiskolai tudás összekapcsolásában. Egyúttal 

alapokat kínálnak annak megértéséhez, hogy miként működik a társadalom, az állam és a gazdaság, 

amelyben a diákok mindennapi élete zajlik. Ezért fontos, hogy közismereti tanulmányaik utolsó 

szakaszában a fiatalok találkozzanak e témakörökkel, és a felnőtt kor küszöbén alapvető ismereteket, 



 

 

 

valamint ösztönzést kapjanak ahhoz, hogy aktív állampolgárként kapcsolódjanak be egyrészt saját helyi 

közösségeik, másrészt az ország egészének életébe. 

A tematikai egységekhez rendelt nevelési-fejlesztési célok az iskolaszakaszok között egymásra 

épülnek, ezért az 5–8. évfolyamra megfogalmazottak a 9–12. évfolyamon is elvárásként jelennek meg. 

(Ezt jelzi a minden tematikai egységnél megjelenő ”” jel.) 

 

 

 

 

 

9–10. évfolyam 

 

A középiskolai történelemtanítás első két éve koncentrikusan bővíti az általános iskolában tanultakat, 

ugyanakkor a korábbiaktól eltérő feladatokat is ró a tanulókra. Mivel a forráskezelés készségeinek 

fejlesztésében jelentősen túl kell lépniük az általános iskolai szinten, e két évfolyam feladata a 

forráskezelés és -elemzés elemi szabályainak, illetve a tudományos anyaggyűjtés alapjainak elsajátítása. 

A korábbi, történetek feldolgozásán alapuló, képszerű történelemtanítást felváltja az elemző, az oksági 

viszonyokat kutató jellegű munka, mely – az általános iskolai történelemtanításhoz hasonlóan – csak a 

tanulók fokozott tevékenykedtetése révén érhető el. Kiemelt szerepe van a problémaközpontú 

történelemtanításnak, amely adott esetben teljesen eltérő nézőpontok ütköztetését is szükségessé teszi. A 

kulcskompetenciák közül a hatékony és önálló tanulás készsége szintjének emelése a legfontosabb 

feladat. 

A történelem tantárgy kiválóan alkalmas az önálló ismeretszerzés és -feldolgozás képességének 

kialakítására. A tanulóknak meg kell ismerniük az elsődleges és másodlagos források kezelésének 

szabályait. Az anyaggyűjtéshez nélkülözhetetlen a könyvtárakban, illetve azok anyagában (kézikönyvek, 

lexikonok, atlaszok, ismeretterjesztő folyóiratok stb.), valamint az elektronikus adatbázisokban való 

tájékozódás készségének kialakítása és fejlesztése. A diákoknak ezen a képzési és életkori szinten el kell 

jutni az események elbeszélésétől, a források tartalmi ismertetésétől a problémafelvetés, magyarázat, 

fejtegetés, következtetés és érvelés alkalmazásáig, felhasználva a szaknyelvet. Fontos feladat a grafikus 

kifejezések (diagramok, grafikonok) elemzése, majd készítése, képi információhordozók gyűjtése, 

válogatása, készítése, valamint az időben és térben való tájékozódás fejlesztése. 

9. évfolyam 

 

Óraszám: 72 óra/év 

   2 óra/hét 

 

Tankönyv: Száray Miklós: Történelem 9. évfolyam (Nemzeti Tankönyvkiadó) 

Segédtankönyv: Pedagógiai Program/ Helyi Tanterv 

  

Segédanyagok: 
 Képes történelmi atlasz (Cartographia) 

 Falitérképek 

 Időszalag 

 Memória kártya 

 Fogalomtár 

 Digitális tananyagok 

 Filmek 

 

Számonkérés formái: 

 Szóbeli és írásbeli felelet, dolgozat, témazáró dolgozat, kiselőadás, házi dolgozat, gyűjtőmunka 

Valamint a Pedagógiai Program és a Helyi tanterv SNI és BTMN tanulókra vonatkozó általános elvei 

alapján történik 

 

Évfolyam 9. évfolyam 10. évfolyam Összes 

Tantárgy heti éves heti Éves  

Történelem 2 óra 72 óra 2 óra 72 óra 144 óra 



 

 

 

Az éves óraszám felosztása 

 

 
Témakör Óraszám 

 
Bevezetés 2 óra 

1. Az őskor és az ókori Kelet 8 óra 

2. Az ókori Hellász 11 óra 

3. Az ókori Róma 12 óra 

4. A középkor 18 óra 

5. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig 16 óra 

 Rendszerező ismétlés 5 óra 

 

 

Tematikai egység Az őskor és az ókori Kelet Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás 

Az őskori ember világa. Ószövetségi történetek. 

Ókori keleti örökségünk (időszámítás, írás, tudományos ismeretek, vallások, 

építmények). 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló felismeri, hogy a történelem különböző szaktudományok módszereit 

és eredményeit hívja segítségül a múlt rekonstruálásához, mivel a történelmi 

források sokszínűek. Tudatosul benne, hogy az emberi történelem korai 

időszakára vonatkozó eltérő tudományos megközelítések alapvetően a 

forrásanyag hiányosságából fakadnak. Felismeri, hogy a közösségek vallási 

törvényekkel, szokásokkal, szabályokkal, az államok jogrenddel teremtik meg az 

együttélés szükséges feltételeit. 

Belátja, hogy az emberi faj fennmaradása a természet és a társadalom szerves 

összefüggésében lehetséges. Megérti, hogy az ember az alkotó munka során 

állandóan felhasználja tapasztalatait, ismereteit. Felismeri, hogy a közösség 

teremti meg az embert, az ember viszont létrehozza és fenntartja közösséget. 

Felismeri, hogy minden társadalomnak megvannak a maga szabályai, s maga 

kormányzata, amelyek az emberek életét irányítják, s fordítva, a kormányzás is 

hat a társadalomra. A források önmagukban nem adnak válaszokat a 

kérdéseinkre. Elemzésre és a forrásokból kiolvasható információk 

megszólaltatására van szükség ehhez. Felismeri a természeti adottságok 

meghatározó szerepét az első államok, birodalmak keletkezésében és 

felbomlásában. Megismeri az ókori keleti vallások szellemi, társadalmi 

gyökereit, megérti az emberi kultúra fejlődésére gyakorolt hatásukat. Belátja, 

hogy a társadalom az ókori Keleten tagolt, melyben az engedelmesség, az 

emberek közötti kölcsönös függés és hierarchia egyaránt fontos. 

Képes ismereteket meríteni különböző információforrásokból, és azokat 

rendszerezni. Képes időmeghatározásra történelmi időszakokhoz kapcsolódva és 

konkrét eseményekhez kapcsolódva egyaránt. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A történelem forrásai. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Forrástípusok 

Biológia-egészségtan: A homo 

sapiens egységes faj. 



 

 

 

Az első társadalmak.  

Nők, férfiak életmódja és 

társadalmi helyzete, 

életformák.  

 

A folyamvölgyi kultúrák. 

A Közel-Keletet egyesítő 

birodalmak. A földrajzi 

környezet. 

 

Az ókori Kelet kulturális 

öröksége. 

felismerése, 

információgyűjtés és azok 

rendszerezése. (Pl. az első 

civilizációkról 

fennmaradt források 

csoportosítása különböző 

szempontok szerint.) 

 A földrajzi környezet 

szerepe az egyes 

civilizációk életében. (pl. 

nagy folyók, tagolt 

partvidék). 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Lényeg kiemelése írott 

szövegből, ismeretek 

problémaközpontú 

elrendezése. (Pl. egy 

folyamvölgyi kultúra 

sajátosságainak 

bemutatása Hammurapi 

törvényei alapján.) 

 Társadalmi csoportok, 

intézmények 

működésének 

összehasonlítása. (Pl. 

eltérő és hasonló vonások 

az ókori Kelet 

civilizációinak társadalmi 

szerkezetében, 

államszervezetében.) 

 

Kommunikáció: 

Szóbeli beszámoló gyűjtő-, 

illetve kutatómunkával 

szerzett ismeretek alapján. 

(Pl. az ókori keleti 

civilizációk jellegzetes 

tárgyi emlékeinek és 

kulturális örökségének 

feldolgozása.) 

 

Tájékozódás térben és időben 

 Megismert történelmi 

események időrendbe 

állítása. (Pl. ókori keleti 

civilizációk ábrázolása 

 

Földrajz:  

Kontinensek, rasszok, térképolvasás. 

 

Hittan: 

A Biblia, az Ószövetség népének és 

kiemelkedő alakjainak története. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

Bibliai történetek, az írás 

kialakulása, jelentősége, 

nyelvcsaládok. 

 

Vizuális kultúra:  

Az ókori Kelet művészeti emlékei 

(pl. Willendorfi Vénusz, II. Ramszesz 

sziklatemploma, Ehnaton fáraó 

családjával, a gízai piramisok). 

 

Matematika:  

A számegyenes, az idő 

mértékegységei (nap, hónap, év, 

évtized, évszázad). 

 

Informatika: 

Glog (interaktív tabló) készítése az 

ókori Egyiptom témájában. 

                                                           

 A Témák oszlopban dőlt betűvel jelöltük itt és a továbbiakban a Nat azon feldolgozható 

ismétlődő/visszatérő és hosszmetszeti témáit, melyek illeszkednek az adott ismeretanyaghoz. 



 

 

 

idővonalon.) 

 A történelmi tér 

változásainak leolvasása 

térképekről. (Pl. 

Mezopotámia államainak 

elhelyezkedése, Egyiptom 

területi változásai.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, 

tény és bizonyíték. 

 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, népességrobbanás, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

politika, állam, államforma, egyeduralom, államszervezet, birodalom, 

vallás, monoteizmus, politeizmus. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: régészet, homo sapiens, őskőkor, újkőkor, zsákmányoló életmód, 

mágia, bronzkor, vaskor, nemzetség, despotizmus, városállam, öntözéses 

földművelés, Biblia, próféta, buddhizmus, brahmanizmus. 

Személyek: Kheopsz, Hammurapi, Dávid, Salamon, I. Dareiosz, Mózes, Buddha, 

Konfuciusz. 

Topográfia: „termékeny félhold”, Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina, Perzsia, 

India, Kína, Babilon, Jeruzsálem. 

Kronológia: Kr. e. 8000 körül (az újkőkor kezdete), Kr. e. 3000 körül (az első 

államok kialakulása), Kr. e. XVIII. sz. (Hammurapi uralkodása), Kr. e. X. sz. (a 

zsidó állam fénykora). 

 

 

Tematikai egység Az ókori Hellász Órakeret 11 óra 

Előzetes tudás 
Görög istenek, hősök, tudósok, művészek, olimpia, görög-perzsa háborúk. A 

demokrácia alapelvei. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló képes jellemezni a különböző államformákat (királyság, 

köztársaság) és a hatalomgyakorlás eltérő formáit (demokrácia, diktatúra). 

Megismeri az ókori demokrácia alapelveit, vázlatosan összehasonlítja a modern 

demokrácia alapelveivel. Áttekinti a háborúk – történelmi, politikai, gazdasági, 

vallási, etnikai, hatalmi – okait, különválasztva az ürügyektől. 

Azonosítja a háborúk egyénekre és közösségekre gyakorolt hatásait. Elfogadja a 

közügyekben való részvétel fontosságát. Belátja a humánum, a szépség és jóság 

antik eszméje megbecsülésének és a művészi értékek megóvásának 

szükségességét. 

Felismeri, hogy túlnépesedő területekről általában a népesség kiáramlásra kerül 

sor. Érzékeli, hogy a gazdaságilag fejletlen és fejlett területek közötti 

kereskedelem meglehetősen élénk lehet: nyersanyagokat, élelmiszereket ad az 

egyik oldal, míg iparcikkeket a másik. Átlátja, hogy az európai civilizáció 

gyökerei az antikvitásból erednek. 

Képes az európai civilizáció gyökereinek feltárására, az ókori demokrácia 

alapelveinek vázlatos összehasonlítására a modern demokrácia alapelveivel. 

Képes a szerzett információk rendezésére és értelmezésére, kiselőadás tartására. 

Képes különböző időszakok történelmi térképeinek az összehasonlítására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

 

A polisz kialakulása. 

A földrajzi környezet. 

 

Az athéni demokrácia 

működése. 

Államformák, államszervezet. 

A hatalommegosztás formái, 

szintjei. 

 

Spárta. 

Kisebbség, többség. 

 

A görög hitvilág, művészet és 

tudomány. 

 

Nagy Sándor birodalma és a 

hellenizmus. 

Birodalmak. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés különböző 

médiumok anyagából, 

szaktudományi 

munkákból. (Pl. a görög 

művészet témájában.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Érvek gyűjtése a saját 

vélemény 

alátámasztására, 

ellenérvek gyűjtése 

meghatározott álláspontok 

cáfolására. (Pl. az 

arisztokratikus és a 

demokratikus kormányzás 

előnyeiről, hátrányairól.) 

 Történelmi-társadalmi 

adatok, modellek és 

elbeszélések elemzése a 

bizonyosság, a lehetőség 

és a valószínűség 

szempontjából. (Pl. 

Spártáról a 

történetírásban kialakult 

hagyományos kép 

árnyalása.) 

 Különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek stb. 

vizsgálata a történelmi 

hitelesség szempontjából. 

(Pl. Hellász történelmét 

feldolgozó hollywoodi 

filmek.) 

 

Kommunikáció: 

 Folyamatábra, diagram 

elemzése/készítése. (Pl. 

az athéni demokrácia 

kialakulása.) 

 Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) 

készítése. (Pl. 

gyarmatváros és 

anyaváros kapcsolata.) 

 

Tájékozódás időben és 

térben: 

 Különböző időszakok 

történelmi térképeinek 

összehasonlítása, a 

változások hátterének 

Földrajz:  

A Balkán-félsziget déli részének 

természeti adottságai. 

 

Testnevelés és sport:  

A sport- és olimpiatörténet alapjai. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

Görög mitológia, homéroszi 

eposzok, az antik görög színház és 

dráma, Szophoklész: Antigoné. 

 

Dráma és tánc:  

Az ókori színház és dráma. 

 

Vizuális kultúra:  

Az antik görög képzőművészet (pl. a 

Dárdavivő, a Delphoi kocsihajtó, a 

Laokoón-csoport). 

 

Matematika:  

Pitagorasz-tétel, Thalész-tétel, 

Eukleidész (euklideszi geometria), 

görög ábécé betűinek használata a 

matematikában. Pi szám jelölése [π]. 

 

Fizika:  

Arkhimédész, ptolemaioszi világkép, 

Arisztotelész természetfilozófiája. 



 

 

 

feltárása. (Pl. Nagy 

Sándor birodalmának 

kialakulása térképek 

alapján.) 

 Egyszerű térképvázlatok 

rajzolása különböző 

információforrások 

alapján. (Pl. a görög 

gyarmatosítás fő irányai.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, 

város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági kapcsolat, gyarmatosítás, árutermelés, pénzgazdálkodás, kereskedelem, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, köztársaság, demokrácia, 

polgárjog, államszervezet, birodalom, szuverenitás, 

politeizmus. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: polisz, mitológia, arisztokrácia, démosz, türannisz, népgyűlés, 

esküdtbíróság, demagógia, sztratégosz, cserépszavazás, filozófia, hellenizmus. 

Személyek: Szolón, Kleiszthenész, Periklész, Pheidiász, Hérodotosz, Thuküdidész, 

Platón, Arisztotelész, Nagy Sándor, a legfontosabb görög istenek. 

Topográfia: Athén, Spárta, Olümpia, Peloponnészosz, Makedónia, Alexandria. 

Kronológia: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpiai játékok), Kr. e. V. század 

közepe (Periklész kora), Kr. e. 336–323 (Nagy Sándor uralkodása). 

 

Tematikai egység  Az ókori Róma Órakeret 12 óra 

Előzetes tudás 
Az ókori Róma alapítása. Hadvezérek, csaták, uralkodók az ókori Rómában. 

Újszövetségi történetek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló felismeri, hogy egy több évszázadon keresztül fennálló állam 

felemelkedésében és hanyatlásában több tényező együttes hatása játszik 

szerepet, valamint, hogy a hosszú életű birodalmak társadalma, gazdasági élete, 

politikai berendezkedése folyamatosan változik. Megismeri a 

birodalomszervezési elveket, valamint azt, hogy a kormányzati hatalom sokféle 

tényezőn nyugodhat: anyagi tényezők – tulajdon, jövedelem; politikai tényezők 

– legitimáció, jogok, jogkörök; társadalmi tényezők – társadalmi támogatottság; 

kulturális tényezők – ideológia; egyéb tényezők – erőszak. Látja, hogy a 

kormányzati hatalom általában egyének és testületek között oszlik meg. 

Megérti, hogy a gazdasági és katonai hatalom birtoklása alapja lehet egy-egy 

személy vagy csoport politikai befolyásának, de a politikai befolyás is 

gazdasági hatalomhoz juttathat embereket. 

Érzékeli a zsidó gyökerekből is táplálkozó kereszténység kialakulásának és 

egyházzá szerveződésének hatását a későbbi korok fejlődésére, valamint 

felismeri annak civilizációformáló szerepét. Látja a kereszténység jelentőségét 

Európa fejlődése és az emberi jogok kialakulása szemszögéből. 

Belátja, hogy az ókori Római Birodalmat katonai erő, fejlett jogrendszer és 

államszervezet jellemezte. Tudja, hogy az antik kultúra a görög és a római 

kultúra kölcsönhatása során alakult ki, látja ennek az európai civilizációra 

gyakorolt hatását. 



 

 

 

Képes források megbízhatóságára vonatkozó kérdések megfogalmazására, 

valamint feltevéseket megfogalmazni, közben vitában tárgyilagosan érvelni. 

Képes történelmi témákat vizuálisan ábrázolni (folyamatábra, diagram, vizuális 

rendező stb.). 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Róma útja a köztársaságtól a 

császárságig. 

 

A köztársaság és a császárság 

államszervezte és 

intézményei. Államformák, 

államszervezet. 

 

Gazdaság, gazdálkodás, az 

életmód változásai. 

 

A római hitvilág, művészet, a 

tudomány és a jog. 

 

A kereszténység kialakulása, 

tanításai és elterjedése. 

A világvallások alapvető 

tanításai, vallásalapítók, 

vallásújítók. 

 

Pannónia provincia. 

 

A népvándorlás, az antik 

civilizáció felbomlása. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 A rendelkezésre álló 

ismeretforrások 

értelmezése. (Pl. a 

köztársaság 

államszervezeti ábrái.) 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, 

grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. 

gazdaság, gazdálkodás a 

császárkorban.) 

 A tanultak felhasználása 

új feladathelyzetben. (Pl. 

a görög és a római 

mindennapi élet 

összevetése.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek 

vizsgálata a történelmi 

hiteleség szempontjából. 

(Pl. Róma alapítása, 

Jézus élete.) 

 Feltevések 

megfogalmazása 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, 

viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. 

Caesar és Augustus 

intézkedései, 

Constantinus reformjai.) 

 

Kommunikáció: 

 Önállóan gyűjtött 

képekből tabló készítése. 

(Pl. a római kultúra 

emlékei napjainkban.) 

 Beszámoló készítése 

népszerű tudományos 

irodalomból, 

szépirodalomból, rádió- 

és tévéműsorokból. (Pl. 

az őskeresztények vagy a 

Földrajz:  

Az Appennini-félsziget természeti 

adottságai. 

 

Hittan: 

Az Újszövetség, Jézus kora, Jézus 

élete és tanítása, az ősegyház élete, 

az egyházszervezet, az egyház 

története az ókorban, a megtestesülés 

és a Szentháromság dogmatikája. 

 

Magyar nyelv és irodalom: Bibliai 

történetek, Vergilius, Horatius. 

Az írás kialakulása, jelentősége, 

nyelvcsaládok. 

 

Matematika:  

A római számok. 

 

Vizuális kultúra:  

Pantheon, Colosseum, Augusztus 

szobra. 

 

Etika; filozófia:  

A kereszténység története. Az 

európai civilizáció és kultúra zsidó-

keresztény gyökerei. 

 

Informatika: 

Multimédia CD-ROM használatával 

Pannónia földrajzi, közigazgatási, 

társadalom- és hadtörténeti 

emlékeinek bemutatása. Virtuális 

utazás az ókori Rómában. 



 

 

 

gladiátorok élete.) 

 

Tájékozódás térben és 

időben: 

 Történelmi időszakok 

jellegzetességeinek 

megragadása és 

összehasonlítása. (Pl. 

hasonló tartalmú görög 

és római események 

kronológiai párba 

állítása.) 

 Különböző időszakok 

történelmi térképeinek 

összehasonlítása, a 

változások hátterének 

feltárása. (Pl. a 

kereszténység terjedése.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, 

város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, kereskedelmi mérleg, 

piaci egyensúly, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, köztársaság, önkényuralom, 

diktatúra, politikai párt, polgárjog, államszervezet, birodalom, szuverenitás, 

vallás, politeizmus, monoteizmus, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: patrícius, plebejus, consul, senatus, dictator, néptribunus, rabszolga, 

provincia, triumvirátus, principatus, limes, dominatus, diaszpóra, Messiás, apostol, 

Biblia, egyház, püspök, zsinat, barbár, népvándorlás. 

Személyek: Hannibal, a Gracchus-testvérek, Marius, Sulla, Caesar, Antonius, 

Augustus, Názáreti Jézus, Péter apostol, Pál apostol, Constantinus, Theodosius, 

Attila. 

Topográfia: Róma, Karthágó, Actium, Palesztina, Pannónia, Konstantinápoly, 

Aquincum, Sopianae, Savaria. 

Kronológia: Kr. e. 753 (Róma hagyomány szerinti alapítása), Kr. e. 510 (a 

köztársaság létrejötte), Kr. e. 264–146 (a pun háborúk), Kr. e. 44 (Caesar halála), 

Kr. e. 31 (az actiumi csata), Kr. u. 70 (Jeruzsálem lerombolása), 313 (a milánói 

ediktum) 325 (a niceai zsinat), 395 (a Római Birodalom felosztása), 476 (a Nyugat-

római Birodalom bukása). 

 

 

Tematikai egység A középkor Órakeret 18 óra 

Előzetes tudás 

A középkori élet színterei és szereplői. A lovagi életmód és a keresztes 

hadjáratok; új mezőgazdasági eszközök és módszerek; a céhek. A középkori 

járványok. 

A tematikai 

egység nevelési-

 A tanuló látja, hogy a felszínen változatlannak tűnő korokban 

végbemenetnek olyan változások, amelyek csak később és hosszabb távon fejtik 



 

 

 

fejlesztési céljai ki hatásukat jelentősen az emberek életviszonyaira és életmódjára. Nyomon 

követi a középkori keresztény vallásos világkép módosulását a történelem 

során. Meghatározó európai fejlődési mozgatórugókként értékeli az egyéni 

érdekeltség kiterjedését, a hatalommegosztás elvének megjelenését az egyházi 

és világi, illetve a központi és helyi hatalom között. 

Érti a keresztény vallás szerepét az európai szellemi és hatalmi expanzióban, 

azonosítja az egyház társadalomépítő és -szabályozó tevékenységét, megérti 

távlatos jelentőségét. Tudatosítja az iszlám vallás civilizációformáló szerepét. 

Nyomon követi a középkori keresztény vallásos világkép módosulását a 

történelem során. Kimutatja a humanizmus örökségét a modern ember 

gondolkodásmódjában. Felismeri a könyvnyomtatás kulturális és politikai 

szerepének, jelentőségét. 

Azonosítja a rendiséget mint a modern állam középkori gyökerét. Kimutatja a 

középkori város továbbélését a modern európai civilizációban, felméri a 

városokat megillető közösségi szabadságjogok és önkormányzatiság értékét. 

Feltárja a középkori keresztény civilizáció örökségét és kimutatja a középkori 

városi civilizáció továbbélését a modern európai civilizációban. Felismeri a 

termelés új szervezeti formáinak társadalomformáló hatását. Különböző 

szempontok alapján összehasonlítja Európa eltérő gazdasági fejlődésű régióit. 

Tudja, hogy a népsűrűség eloszlásából egy területen sokféle következtetést le 

lehet vonni (pl. a gazdaság fejlettségről, a városiasodás mértékéről, háborús 

pusztításokról). 

Képes írott és hallott szövegekből tételmondatokat kiemelni, szövegeket 

tömöríteni és átfogalmazni. Képes többféleképpen értelmezhető szövegek 

jelentésrétegeinek a feltárására. Képes történelmi helyzetek dramatizálására. 

 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Róma örökösei: a Bizánci 

Birodalom, a Frank 

Birodalom, és a Német-római 

Birodalom létrejötte. 

Birodalmak. 

 

A nyugati és keleti 

kereszténység. A középkori 

egyház és az uralkodói 

hatalom Európában. 

 

Nyugat-Európa társadalma és 

gazdasága a kora 

középkorban. 

Erőforrások és termelési 

kultúrák. 

 

Az iszlám és az arab hódítás. 

Vallások szellemi, 

társadalmi, politikai gyökerei 

és hatása. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés 

szaktudományi 

munkákból. (Pl. a 

feudalizmus 

terminológiája.) 

 Információk önálló 

rendszerezése, 

értelmezése és 

következtetések levonása. 

(Pl. a keresztes 

hadjáratok európai 

anyagi és szellemi 

kultúrára, életmódra 

gyakorolt hatásainak 

összegzése.) 

 Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek 

megfigyelése, 

következtetések levonása. 

(Pl. az iszlám mindennapi 

életet szabályozó 

Földrajz: 

Európa természeti adottságai, az arab 

világ földrajzi jellemzői, 

világvallások, arab földrajz (tájolás, 

útleírások), az ún. kis jégkorszak 

Európában. 

 

Hittan: 

Az egyház története a középkorban. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Lovagi költészet, vágánsköltészet, 

Boccaccio, Petrarca. 

 

Etika: 

Hit és vallás, a világvallások 

emberképe és erkölcsi tanításai, az 

intolerancia, mint erkölcsi dilemma. 

 

Vizuális kultúra:  

Bizánci művészet, román stílus, 

gótika, reneszánsz (Leonardo, 

Michelangelo, Raffaello). 



 

 

 

Gazdasági fellendülés és a 

középkori városok születése. 

A technikai fejlődés feltételei 

és következményei. 

 

A rendiség kialakulása. 

 

Nyugat-Európa válsága és 

fellendülése a XIV–XV. 

században. 

 

A közép- és kelet-európai 

régió államai. 

 

Az Oszmán (Török) 

Birodalom terjeszkedése. 

 

Egyházi és világi kultúra a 

középkorban. 

Korok, korstílusok. 

 

Itália, a humanizmus és a 

reneszánsz. 

Világkép, eszmék, ideológiák. 

Korok, korstílusok. 

 

Hétköznapi élet a 

középkorban. 

előírásainak betartása; a 

vallási fanatizmus 

megjelenési okai, 

megjelenési formái.) 

 Ismeretszerzés 

grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. 

Európa lakosságának 

becsült növekedését 

bemutató diagram 

kapcsán.) 

 Egy történelmi 

oknyomozás 

megtervezése. (Pl. Jeanne 

d’Arc életútja, halála és 

kultusza.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Kérdések önálló 

megfogalmazása. (Pl. az 

uradalom felépítésével és 

működésével 

kapcsolatban.) 

 Híres emberek, történelmi 

személyiségek jellemzése, 

feltevések 

megfogalmazása a 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, 

viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. 

Nagy Károly portréja 

krónikarészlet alapján.) 

 Feltevések 

megfogalmazása egyes 

történelmi jelenségek 

hátteréről, feltételeiről, 

okairól. (Pl. a 

mezőgazdaság 

fellendülésében szerepet 

játszó tényezők elemzése.) 

 Különféle értékrendek 

összehasonlítása, saját 

értékek tisztázása. (Pl. a 

középkori ember 

gondolkodásának átélése 

és megértése.) 

 

Kommunikáció: 

 Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) 

készítése. (Pl. a hűbéri 

 

Matematika: 

Arab számok (hindu eredetű, helyi 

értékes, 10-es alapú, arab 

közvetítéssel világszerte elterjedt 

számírás), arab algebra. 

 

Fizika: 

Arab csillagászat (arab eredetű 

csillagászati elnevezések, 

csillagnevek, iszlám naptár stb.). 

Középkori technikai találmányok, a 

gótikus stílus technikai alapjai 

(támív, támpillér); tudománytörténet, 

asztrológia és asztronómia. 

 

Biológia-egészségtan: 

Az arab orvostudomány eredményei. 

 

Ének-zene: 

A középkor zenéje; a reneszánsz 

zenéje. 

 

Informatika: 

Internetes gyűjtőmunka és feladatlap 

megoldása (pl. a keresztes 

hadjáratok témájában). 



 

 

 

viszony és hűbéri lánc 

bemutatását szolgáló 

ábra.) 

 Mások érvelésének 

összefoglalása és 

figyelembevétele. A 

véleménykülönbségek 

tisztázása, a saját 

álláspont gazdagítása, 

továbbfejlesztése. (Pl. 

miért nem nevezhetők a 

Nyugat-római Birodalom 

bukása utáni évszázadok 

sötét középkornak?) 

 Események, történetek, 

jelenségek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. egy 

középkori vár lakóinak 

egy napja.) 

 Esszé írása történelmi-

társadalmi témákról. (Pl. 

a város, mint az egyik 

legsajátosabb európai 

intézmény.) 

 

Tájékozódás időben és 

térben: 

 Az európai történelem és 

a magyar történelem 

kölcsönhatásainak 

elemzése. (Pl. 

összehasonlító időrendi 

táblázat készítése a XIV–

XV. századi Nyugat-, 

Közép- és Kelet-Európa 

legfontosabb politikai 

eseményeiről.) 

 A történelmi tér 

változásainak leolvasása 

különböző térképekről. 

(Pl. az arab hódítás 

fontosabb szakaszainak 

bemutatása.) 

 Egyszerű térképvázlatok 

rajzolása 

információforrások 

alapján. (Pl. Európa 

régióinak bejelölése a 

vaktérképen.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, történelmi forrás, ok és következmény. 



 

 

 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, termelési egység, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ágak, egyeduralom, monarchia, 

államszervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa, pátriárka, kiközösítés, 

szerzetes, kolostor, bencés rend, regula, kódex, feudalizmus, hűbériség, jobbágy, 

robot, majorság, uradalom, önellátás, nyomásos gazdálkodás, iszlám, Korán, 

kalifa, invesztitúra, cölibátus, inkvizíció, eretnekség, zsinat, lovagrend, 

koldulórend, avignoni fogság, antijudaizmus, rendi monarchia, városi 

önkormányzat, hospes, céh, levantei kereskedelem, Hanza, skolasztika, egyetem, 

lovag, román stílus, gótika, reneszánsz, humanizmus, szultán, szpáhi, janicsár. 

Személyek: Szent Benedek, Karolingok, Nagy Károly, Justinianus, Mohamed 

próféta, Aquinói Szent Tamás, IV. Henrik, VII. Gergely, Gutenberg. 

Topográfia: Monte Cassino, Egyházi (Pápai) Állam, Róma, Bizánci Birodalom, 

Bizánc, Mekka, Német-római Birodalom, Szentföld, Velence, Firenze. 

Kronológia: 622 (Mohamed futása, a muszlim időszámítás kezdete), 732 (a 

frankok győzelme az arabok felett), 800 (Nagy Károly császárrá koronázása), 843 

(a verduni szerződés), 1054 (az egyházszakadás), 1215 (a Magna Charta kiadása), 

1453 (Konstantinápoly elfoglalása). 

 

 

Tematikai egység A magyarság története a kezdetektől 1490-ig  Órakeret 16 óra 

Előzetes tudás 

Mondák a magyarság vándorlásáról, mondák és történetek a honfoglalásról, 

kalandozásokról és az államalapításról. Géza fejedelem és (Szent) István király 

műve. Az Árpád-ház uralkodói, szentjei. Nagy Lajos, a hódító és törvényhozó. 

Hunyadi János a törökellenes küzdelmek élén. Hunyadi Mátyás portréja. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló felismeri és tudatosul benne, hogy a magyarság eredetére vonatkozó 

álláspontok különbözősége a források rendkívüli hiányosságából és az egyes 

szaktudományok (történettudomány, régészet, nyelvészet) kutatási 

eredményeinek egymásnak olykor ellentmondó adataiból fakad. Felismeri azt is, 

hogy egy régió vagy ország gazdasági és demográfiai megerősödése növeli a 

katonai potenciált, s ez felerősíti az expanzív törekvéseket, illetve a politikai 

megosztottság meggyengíti egy régió vagy egy ország katonai ellenálló erejét és 

agresszióra csábítja a szomszédokat. Látja, hogy a külső agresszió egységbe 

forrasztja a megtámadott ország politikai erőit és lakosságát. 

A magyarság korai történetének tanulmányozása során belátja, hogy az új tudás 

elsajátítása, a környező népektől való tanulás, az alkalmazkodási képesség fontos 

feltétele volt népünk fennmaradásának. 

Megérti, hogy a kereszténység felvétele és az erre épülő államalapítás teremtette 

meg a magyar állam megerősödésének és fejlődésének feltételeit. Felismeri, hogy 

az Árpád-korban megszilárdult a keresztény magyar állam. A korszak jelentős 

uralkodói politikai életpályájának megismerésén keresztül belátja, hogy 

Magyarország a közép-európai régió egyik legerősebb államaként fejlődött, sorsa 

több ponton összekapcsolódott a környező államok és Nyugat-Európa 

fejlődésével. Tudja, hogy az ország fejlődésének lehetőségeit lényegesen 

befolyásolta a tatárokkal és az oszmán-törökökkel folytatott küzdelem. 



 

 

 

Képes többféleképpen értelmezhető szövegek eltérő jelentésrétegeinek a 

feltárására. Álláspontját tárgyilagos érveléssel tudja előadni. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyar nép eredete, 

vándorlása, a honfoglalás és a 

kalandozások kora.  

Népesség, demográfia 

(vándorlás, migráció). 

 

Árpád-házi uralkodók 

politikai életpályája (Géza és 

Szent István, Szent László, 

Könyves Kálmán, II. András, 

IV. Béla).  

Uralkodók és államférfiak. 

 

A társadalom és a gazdaság 

változásai a honfoglalástól a 

XIII. század végéig. 

 

A Magyar Királyság, mint 

jelentős közép-európai 

hatalom, az Anjouk, 

Luxemburgi Zsigmond és 

Hunyadi Mátyás korában. 

Fölzárkózás, lemaradás. 

 

A magyar rendi állam és az 

Oszmán (Török) Birodalom 

párharca. 

 

Társadalmi és gazdasági 

változások a XIV–XV. 

század folyamán. 

 

A középkori magyar kultúra 

és művelődés emlékei. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Kulcsszavak és 

kulcsmondatok keresése 

szövegben. (Pl. Szent 

István törvényeiben.) 

– Információk gyűjtése és 

önálló rendszerezése, 

értelmezése. (Pl. az 

Aranybulla elemzése, 

középkori törvényi 

előírások az idegenekről; 

középkori városaink 

jellemzőinek, a lakosság 

összetételének, 

rétegződésének kutatása.) 

– Tanultak felhasználása új 

feladathelyzetben. (Pl. 

korstílusok azonosítása 

magyarországi 

műemlékeken.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Érvek gyűjtése a saját 

vélemény 

alátámasztására, 

ellenvélemények 

cáfolására. (Pl. a magyar 

honfoglalás lefolyása.) 

– Kérdések 

megfogalmazása a 

források 

megbízhatóságára, a 

szerző esetleges 

elfogultságára, rejtett 

szándékaira vonatkozóan. 

(Pl. korabeli utazók, 

krónikaírók leírásainak 

elemzése.) 

– Különbségek felismerése 

és a változások nyomon 

követése egy-egy 

történelmi jelenség 

kapcsán. (Pl. a jobbágy 

fogalmának 

jelentésváltozása.) 

– Híres emberek, történelmi 

személyek jellemzése, 

feltevések 

Hittan: 

Az egyház története a középkori 

Magyarországon. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

A magyar nyelv rokonsága, története, 

nyelvcsaládok, 

régi magyar nyelvemlékek: a Tihanyi 

apátság alapítólevele, Halotti beszéd 

és könyörgés, Ómagyar Mária-

siralom. 

Eredetmondák (pl. Arany János: Rege 

a csodaszarvasról). 

Janus Pannonius: Pannónia dicsérete, 

Katona József: Bánk Bán, Arany 

János: Toldi. 

 

Vizuális kultúra: 

A nagyszentmiklósi kincs, a 

honfoglalás korát feldolgozó 

képzőművészeti alkotások 

megfigyelése, elemzése. 

Román, gótikus és reneszánsz 

emlékek Magyarországon (pl. a jáki 

templom). 

 

Ének-zene: 

Reneszánsz zene: Bakfark Bálint. 

 

Matematika: 

Térbeli modellek készítése (pl. 

korstílusok) demonstrálásához. 

 

Informatika, könyvtárhasználat: 

A Magyar Nemzeti Múzeum 

Magyarország története az 

államalapítástól 1990-ig c. állandó 

kiállítása középkori része Hunyadi 

Mátyás kori anyagának feldolgozása 

sétálófüzet kitöltésével. 

Internetes gyűjtőmunka a magyarok 

eredetével kapcsolatos elméletek 

témájában. 



 

 

 

megfogalmazása a 

cselekedeteinek 

mozgatórugóiról. (Pl. 

Hunyadi Mátyás 

külpolitikája.) 

– Történelmi jelenetek 

elbeszélése, eljátszása 

különböző 

szempontokból. Erkölcsi 

kérdéseket felvető 

élethelyzetek 

megismerése és 

bemutatása. (Pl. 

Nándorfehérvár 

ostromának 

rekonstruálása magyar és 

török korabeli források 

alapján.)  

– Különböző szövegek, kép- 

és hanganyagok stb. 

vizsgálata történelmi 

hitelesség szempontjából. 

(Pl. a XIX. századi 

historizáló festészet 

alkotásai [pl. Feszty-

körkép].) 

 

Kommunikáció: 

– Esszé írása történelmi-

társadalmi témákról. (Pl. 

I. Károly gazdasági 

reformjainak okai.) 

– Történelmi, társadalmi 

témák vizuális ábrázolása. 

(Pl. a magyar társadalom 

változásai az Árpád-

korban.) 

 

Tájékozódás térben és 

időben: 

 Tanult események, 

jelenségek topográfiai 

meghatározása térképen. 

(Pl. a magyarság 

vándorlásának fő 

állomásai.) 

 Az európai és a magyar 

történelem eltérő időbeli 

ritmusának elemzése. (Pl. 

a kereszténység felvétele, 

államok alapítása.) 

 Egyszerű térképvázlatok 



 

 

 

rajzolása 

információforrások 

alapján. (Pl. a tatárjárás.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, népességfogyás, migráció, életmód, 

város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági 

szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági 

válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, államszervezet, 

közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: nyelvrokonság, őstörténet, őshaza, törzsszövetség, kettős fejedelemség, 

honfoglalás, kalandozás, királyi vármegye, ispán, nádor, egyházmegye, királyi 

tanács, tized, szerviens, várjobbágy, vajda, Aranybulla, nemesi vármegye, székely, 

szász, kun, bandérium, aranyforint, regálé, harmincad, kapuadó, szabad királyi 

város, bányaváros, mezőváros, úriszék, báró, köznemes, kilenced, ősiség, 

perszonálunió, végvári rendszer, rendi országgyűlés, rendkívüli hadiadó, füstpénz, 

fekete sereg, corvina. 

Személyek: Árpád, Géza fejedelem, I. (Szent) István, Szent Gellért, Koppány, I. 

(Szent) László, Könyves Kálmán, Anonymus, II. András, IV. Béla, I. Károly, I. 

(Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Kapisztrán (Szent) János, 

Hunyadi Mátyás. 

Topográfia: Magna Hungaria, Kazár Birodalom, Levédia, Etelköz, Vereckei-hágó, 

Augsburg, Pannonhalma, Esztergom, Székesfehérvár, Pozsony, Horvátország, 

Erdély, Dalmácia, Muhi, Buda, Visegrád, Nándorfehérvár. 

Kronológia: 895 táján (a honfoglalás), 955 (az augsburgi csata), 972–997 (Géza 

fejedelemsége), 997/1000–1038 (I. /Szent/ István), 1077–1095 (I. /Szent/ László), 

1095–1116 (Könyves Kálmán), 1205–1235 (II. András), 1222 (az Aranybulla 

kiadása), 1235–70 (IV. Béla), 1241–42 (a tatárjárás), 1301 (az Árpád-ház kihalása), 

1308–42 (I. Károly), 1342–82 (I. /Nagy/ Lajos), 1351 (I. /Nagy/ Lajos törvényei), 

1387–1437 (Luxemburgi Zsigmond), 1444 (a várnai csata), 1456 (a nándorfehérvári 

diadal), 1458–90 (I. /Hunyadi/ Mátyás). 

 

10. évfolyam 

 

Óraszám: 72 óra/év 

   2 óra/hét 

 

Óraszám: 72 óra/év 

   2 óra/hét 

 

Tankönyv: Száray Miklós: Történelem 9. évfolyam (Nemzeti Tankönyvkiadó) 

Segédtankönyv: Pedagógiai Program/ Helyi Tanterv 

  

Segédanyagok: 
 Képes történelmi atlasz (Cartographia) 

 Falitérképek 

 Időszalag 



 

 

 

 Memória kártya 

 Fogalomtár 

 Digitális tananyagok 

 Filmek 

 

Számonkérés formái: 

 Szóbeli és írásbeli felelet, dolgozat, témazáró dolgozat, kiselőadás, házi dolgozat, gyűjtőmunka 

Valamint a Pedagógiai Program és a Helyi tanterv SNI és BTMN tanulókra vonatkozó általános elvei 

alapján történik 

 

Az éves óraszám felosztása 

 

 

Tematikai egység A világ és Európa a kora újkorban Órakeret 12 óra 

Előzetes tudás Felfedezők, utazók, reformátorok, a Napkirály udvara, a felvilágosodás eszméi. 

 tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló érzékeli, hogy az emberek a maguk által leghelyesebbnek gondolt 

módon cselekszenek. Az azonban, hogy a különböző korokban mit tartottak 

helyesnek vagy helytelennek jelentős mértékben eltért egymástól. Ahhoz, hogy 

az emberek tetteit és döntéseit helyesen tudjuk megítélni, először meg kell 

érteni a helyzetet, amelyben éltek. Belátja, hogy a világ különböző civilizációit 

összeköti az emberi alapszükségletek biztosításának igénye (élelem, biztonság, 

világ megértésének igénye stb.). Megérti, hogy a kultúrák találkozása milyen 

esélyeket és/vagy veszélyeket hordoz magában.  

Képes empatikusan, a leigázottak szempontjából is értékelni a földrajzi 

felfedezéseket és az azt követő gyarmatosítást. 

A tanuló belátja, hogy Amerika felfedezése gyökeresen megváltoztatta a világ 

képét. Felismeri, hogy a kereskedelmi utak feletti ellenőrzés általában jelentős 

hatalmi pozíciót is jelent, valamint hogy a kereskedelemi utak terén lezajló 

változások átrendezik a régiók közötti gazdasági erőviszonyokat, hosszútávon 

jelentős gazdasági, társadalmi és politikai következményekkel járnak. Átlátja a 

tőkés gazdaság működési mechanizmusát, felismeri a termelés új szervezeti 

formáinak társadalomformáló hatását. Tudja, hogy a reformáció a katolikus 

egyház világi hatalmával való szembefordulás nyomán jött létre, és érti, hogy a 

hitélet megújítása mellett a protestáns gondolkodásmód (önkormányzatiság, 

hivatásetika) terjesztésével jelentős eszmei és társadalmi hatást gyakorolt 

Európára. Megismeri az európai régiók eltérő fejlődését és egymásra hatását. 

Képes összehasonlítani történelmi időszakokat, egybevetni eltérő emberi 

sorsokat. Képes a történelmi tér változásainak leolvasására, az adott témához 

leginkább megfelelő térkép kiválasztására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Amerika ősi kultúrái, a nagy 

földrajzi felfedezések és 

következményeik. 

Felfedezők, feltalálók. 

Függetlenség és alávetettség. 

A fanatizmus jellemzői és formái. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés különböző 

típusú forrásokból. (Pl. a 

barokk stílusjegyeinek 

felismerése képek 

alapján.) 

– Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek 

megfigyelése, 

Földrajz:  

Földrajzi felfedezések topográfiai 

vonatkozásai, a holland mélyföld, a 

Naprendszer. 

 

Hittan: 

Az egyház története a kora újkorban. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Shakespeare, Molière. 



 

 

 

Reformáció és katolikus 

megújulás. 

Vallások szellemi, 

társadalmi, politikai gyökerei 

és hatásai. 

 

Az atlanti hatalmak 

(Hollandia és Anglia) 

felemelkedése. 

Erőforrások és termelési 

kultúrák. 

 

Nagyhatalmi küzdelmek a 

XVII. században és a XVIII. 

század elején. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

Az angol polgárháború és a 

parlamentáris monarchia 

kialakulása. 

A hatalommegosztás formái, 

szintjei. 

 

A francia abszolutizmus és 

hatalmi törekvések. 

 

Közép- és Kelet-Európa a 

XVI–XVII. században. 

 

A tudományos világkép 

átalakulása. 

következtetések levonása. 

(Pl. a polgárosult angol 

nemesség és a francia 

nemesség 

összehasonlítása.) 

– Információk önálló 

rendszerezése és 

értelmezése. (Pl. a 

harmincéves háború 

okainak csoportosítása.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Érvek gyűjtése a saját 

vélemény alátámasztására, 

ellenérvek gyűjtése 

meghatározott álláspontok 

cáfolására. (Pl. forradalom 

volt-e a XVII. századi 

angliai átalakulás?) 

– A különbségek felismerése 

és a változások nyomon 

követése egy-egy 

történelmi jelenség 

kapcsán. (Pl. az ipari 

termelési keretek – céh, 

kiadási, felvásárlási 

rendszer, manufaktúra – 

összehasonlítása.) 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a XVI. 

századi világkereskedelem 

működése.) 

– Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) 

készítése. (Pl. az angol 

polgárháború 

szakaszairól.) 

 

Tájékozódás időben és 

térben: 

– A történelmi tér 

változásainak leolvasása 

térképekről. (Pl. a 

reformáció egyes 

irányzatainak a 

térhódítása.) 

 

Dráma és tánc:  

Az angol reneszánsz színház és 

dráma, a francia klasszicista színház 

és dráma. 

 

Vizuális kultúra:  

A barokk stílus. 

 

Ének-zene:  

A barokk zene. 

 

Fizika: 

A földközéppontú és a 

napközéppontú világkép jellemzői. A 

Föld, a Naprendszer és a Kozmosz 

fejlődéséről alkotott csillagászati 

elképzelések. 

Kepler törvényei, Newton. 

 

Filozófia: 

Descartes, Bacon, Locke. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, 

interpretáció, jelentőség. 



 

 

 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, népesedés, népességrobbanás, népességfogyás, migráció, 

életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, termelési egység, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 

piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, 

köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, 

periféria, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés, vallásbéke, antijudaizmus. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: ültetvény, tőke, kapitalizmus, világkereskedelem, abszolutizmus, 

reformáció, protestáns, evangélikus, református, katolikus megújulás, 

ellenreformáció, jezsuita, barokk, manufaktúra, vetésforgó, anglikán, puritán, 

Jognyilatkozat, alkotmányos monarchia, merkantilizmus. 

Személyek: Kolumbusz, Magellán, Vasco da Gama, V. Károly, Luther, Kálvin, 

Loyolai (Szent) Ignác, Kopernikusz, Spinoza, I. Erzsébet, Cromwell, XIV. Lajos, I. 

(Nagy) Péter. 

Topográfia: Németalföld, London, Versailles, Szentpétervár. 

Kronológia: 1492 (Amerika felfedezése), 1517 (Luther fellépése, a reformáció 

kezdete), 1545–1563 (trienti/tridenti zsinat), 1618–48 (a harmincéves háború), 

1642–49 (az angol polgárháború), 1689 (a Jognyilatkozat kiadása). 

 

 

Tematikai egység Magyarország a kora újkorban Órakeret 14 óra 

Előzetes tudás 
A mohácsi csata, a végvári harcok hősei, a hadvezér Zrínyi Miklós, kuruc 

mondák és történetek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló tudja, hogy a sorsfordító történelmi események nem kizárólag egy 

kiváltó okra vezethetők vissza, és következményeik döntően befolyásolhatják 

egy adott állam/közösség fejlődésének lehetőségeit. Értékeli a Rákóczi-

szabadságharc idején létrejött széles társadalmi összefogás mozgósító erejét és 

a kölcsönös engedményeken alapuló megállapodás hosszú távú jelentőségét.  

Felismeri a kiemelkedő történelmi személyek közösségformáló és társadalom-

átalakító szerepét. Megérti, hogy a reformáció a bibliafordítás, a magyar nyelvű 

hitélet és a magyar írásbeliség fellendülése révén formálta jelentősen a magyar 

művelődéstörténetet, a katolicizmus megújulása során kialakított hagyományok 

 
Témakör Óraszám 

 Bevezetés 1 óra 

1. A világ és Európa a kora újkorban 12 óra 

2. Magyarország a kora újkorban 14 óra 

3. 
Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás 

kora 
15 óra 

4. Az újjáépítés kora Magyarországon 9 óra 

5. 
Reformkor, forradalom és szabadságharc 

Magyarországon 
15 óra 

 
Rendszerező ismétlés 6 óra 



 

 

 

a magyar nemzettudat fontos részévé váltak. 

Belátja, hogy az oszmán-török katonai fölény mellett a politikai megosztottság 

is hozzájárult az ország három részre szakadásához. Megérti a részekre szakadt 

ország helyzetét a két nagyhatalom ütközőzónájában, és belátja, hogy a török 

kiűzését a hatalmi erőegyensúly felbomlása tette lehetővé. Átlátja a másfél 

évszázados török uralom rövid és hosszú távú következményeit. 

Képes elemezni az egyetemes és magyar történelem eltérő időbeli ritmusát, és 

ezek kölcsönhatásait. Képes különböző információforrásokból egyszerű önálló 

térképvázlatok rajzolására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Jagelló-kor. 

 

Az ország három részre 

szakadása. 

Függetlenség és alávetettség. 

 

Várháborúk kora. 

Békék, háború, hadviselés. 

 

A három országrész 

berendezkedése, 

mindennapjai. 

 

A reformáció és a katolikus 

megújulás Magyarországon. 

 

Az Erdélyi Fejedelemség. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

A magyar rendek és a 

Habsburg-udvar konfliktusai. 

 

A török kiűzése 

Magyarországról. 

 

Népesség, társadalom, 

gazdaság és természeti 

környezet a XVI–XVII. 

századi Magyarországon. 

 

A Rákóczi-szabadságharc. 

Egyezmények, szövetségek. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés 

szaktudományi 

munkákból (pl. Erdély 

aranykoráról). 

– Az internet kritikus 

felhasználása történelmi 

ismeretek szerzésére. (Pl. 

a magyarországi oszmán 

– török építészeti 

emlékekről.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Különböző történelmi 

elbeszélések 

összehasonlítása a 

narráció módja 

alapján.(Pl. Brodarics 

István és Szulejmán a 

mohácsi csatáról.) 

– Feltevések 

megfogalmazása egyes 

történelmi jelenségek 

hátteréről, feltételeiről, 

okairól. (Pl. Szapolyai 

királyságának szerepe az 

önálló Erdélyi 

Fejedelemség későbbi 

létrejöttében.) 

 

Kommunikáció: 

– Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) 

készítése. (Pl. kép 

alapján váralaprajz 

elkészítése.) 

– Mások érvelésének 

összefoglalása és 

figyelembevétele. A 

véleménykülönbségek 

tisztázása, a saját 

Hittan: 

Pázmány Péter 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

A reformáció kulturális hatása; 

Pázmány Péter; 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem, 

kuruc költészet, Mikes Kelemen. 

 

Ének-zene: 

Szegénylegény katonaénekek (pl. 

Csinom Palkó). 

 

Földrajz: 

A természeti környezet változása a 

török korban. 

 

Matematika: 

Képzeletben történő mozgatás (pl. 

átdarabolás elképzelése; testháló 

összehajtásának, szétvágásoknak az 

elképzelése; testek különféle 

síkmetszetének elképzelése – 

váralaprajz készítése). 

 

Informatika: 

Törökországi magyar emlékhelyek 

keresése az interneten, virtuális séta. 



 

 

 

álláspont gazdagítása, 

továbbfejlesztése. (Pl. az 

ország előtt 1526-ban 

álló alternatívák 

megvitatása.) 

– Esszé írása történelmi 

témákról. (Pl. a török 

uralom hatása 

Magyarország 

fejlődésére címmel.) 

 

Tájékozódás időben és 

térben: 

– Az egyetemes és a 

magyar történelem eltérő 

időbeli ritmusának és 

kölcsönhatásainak 

elemzése. (Pl. a Rákóczi-

szabadságharc és a 

spanyol örökösödési 

háború eseményei 

között.) 

– A történelmi tér 

változásainak leolvasása 

különböző térképekről. 

(Pl. az ellenreformáció 

térnyerésének nyomon 

követése.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, népesedés, népességfogyás, migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, 

adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, 

periféria, 

vallás, vallásüldözés, vallásbéke, 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: örökös jobbágyság, hajdú, vitézlő rend, unitárius, kuruc, trónfosztás. 

Személyek: II. Lajos, Szapolyai János, I. Ferdinánd, I. Szulejmán, Dobó István, 

Zrínyi Miklós, Károli Gáspár, Bocskai István, Bethlen Gábor, Pázmány Péter, 

Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), I. Lipót, Savoyai Jenő, II. Rákóczi Ferenc. 

Topográfia: Mohács, Kőszeg, Buda, Hódoltság, Eger, Szigetvár, Sárospatak, 

Ónod, Nagyszombat, Bécs. 

Kronológia: 1526 (a mohácsi csata), 1541 (Buda török elfoglalása, az ország 

tényleges három részre szakadása), 1552 (Eger sikertelen török ostroma), 1566 

(Szigetvár eleste), 1591–1606 (a tizenöt éves háború), 1635 (a nagyszombati 

egyetem alapítása), 1664 (Zrínyi Miklós téli hadjárata, a vasvári béke), 1686 

(Buda visszafoglalása), 1699 (a karlócai béke), 1703–11 (a Rákóczi-

szabadságharc), 1707 (az ónodi országgyűlés), 1711 (a szatmári béke). 



 

 

 

 

 

Tematikai egység Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora Órakeret 15 óra 

Előzetes tudás 
A felvilágosodás eszméi; az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi harca; a 

francia forradalom vívmányai; a terror; Napóleon; az ipari forradalom találmányai. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló megérti, hogy a korszakban a társadalmi és gazdasági átalakulás 

egymást erősítve bontakozott ki, valamint, hogy az ipari forradalom máig ható 

gazdasági, társadalmi folyamatok elindítója volt. Látja, hogy a felvilágosodás 

állította középpontba a világmindenség megértésének igényét, a tudományos 

megismerés elsőbbrendűségét állította, és hogy ezzel a tudományok fejlődésének 

új korszaka kezdődött. Belátja, hogy a hatalommegosztás és a képviseleti elv 

általánossá válása a polgári államokban a demokratikus jogok gyakorlásának 

kiterjesztését eredményezte. 

Tudja, hogy a felvilágosodás során fogalmazódtak meg máig is érvényes 

demokratikus eszmék és elidegeníthetetlen emberi jogok, amelyek mind a mai 

napig a nyugati típusú demokráciák jogrendjének alapját képezik. Megszületik az 

állam és egyház szétválasztásának gondolata. Látja, hogy a korszak forradalmi 

eszméi – szabadság, egyenlőség, testvériség – nem egyszer egymást kizáró módon 

valósultak meg. Érzékeli, hogy a hatalmi harcot, harcokat konfliktusok és 

kompromisszumok egymást váltó sorozataként lehet leírni. 

Felismeri, hogy az ipari forradalom, amely új energiaforrások hasznosítása mellett 

új technikai eszközök alkalmazásával és a termelési formák átalakításával 

létrehozta az ipari társadalmat, a népesség számszerű gyarapodását, urbanizációt 

és az ipari munkásság létszámának növekedését eredményezte. Ismeri a 

korszakban kialakult politikai ideológiák – liberalizmus, nacionalizmus, 

konzervativizmus, szocializmus – jellemzőit, és átlátja, hogy ezek átalakult 

formában ma is léteznek. Látja, hogy a korszak tette az uralkodók és hatalmon 

levők feladatává a közjó szolgálatát, amely szélsőséges formájában zsarnoki, 

terrorisztikus eszközökkel történő „népboldogításhoz” vezetett. 

Tudja az egyes történelmi korszakokat komplex módon elemezni és bemutatni. 

Képes a változások megkülönböztetésére. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A felvilágosodás. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

társadalomkritika. 

 

A felvilágosult 

abszolutizmus. 

 

Hatalmi átrendeződés a 

XVIII. századi Európában. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek 

megfigyelése, 

következtetések 

levonása. (Pl. a tömegek 

bekerülése a 

politizálásba.) 

– Információk önálló 

rendszerezése és 

értelmezése. (Pl. az ipari 

forradalom találmányai 

és jelentőségük.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Feltevések 

megfogalmazása egyes 

Hittan: 

Az egyház története a felvilágosodás, a 

francia forradalom és a XIX. századi 

polgárosodás idején. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

A felvilágosodás és a romantika, a 

francia Enciklopédia, Voltaire: Candide. 

 

Vizuális kultúra: Klasszicizmus és 

romantika. 

 

Ének-zene:  

A klasszika zenéje (pl. Haydn, Mozart, 

Beethoven), Marseillaise. 

 

Fizika:  

Hőerőgépek, a teljesítmény 



 

 

 

Az Egyesült Államok 

létrejötte és alkotmánya. 

A hatalommegosztás formái, 

szintjei. 

 

A francia forradalom eszméi, 

irányzatai, hatása. 

Forradalom, reform és 

kompromisszum. 

 

A napóleoni háborúk 

Európája és a Szent 

Szövetség rendszere. 

 

Az ipari forradalom és 

hatásai. 

A technikai fejlődés feltételei 

és következményei. 

 

A XIX. század eszméi. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

társadalomkritika. 

társadalmi-történelmi 

jelenségek okairól. (Pl. a 

forradalmi terror és 

szükségessége.) 

– Történelmi személyiségek 

jellemzése, feltevések 

megfogalmazása 

viselkedésük 

mozgatórugóiról. (Pl. 

Robespierre, Napóleon.) 

 

Kommunikáció: 

– Elsődleges történelmi 

források elemzése, 

összefüggések 

felderítése. (Pl. a 

Függetlenségi nyilatkozat 

elemzése és a 

felvilágosodás hatásának 

kimutatása.) 

– Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. 

egyházüldözés a francia 

forradalom idején, a 

hatalommegosztás 

elvének ábrája.) 

– Beszámoló, kiselőadás 

tartása népszerű 

tudományos irodalomból, 

(Pl. a szabadkőművesség 

témájában.) 

– Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) 

készítése. (Pl. a francia 

forradalom korszakai.) 

– Események, történetek 

dramatikus 

megjelenítése. (Pl. XVI. 

Lajos pere.) 

– Esszé írása történelmi, 

filozófiai kérdésekről (Pl. 

a „Mi viszi előre a 

világot? Forradalom 

vagy szerves fejlődés” 

témájában.) 

 

Tájékozódás időben és 

térben: 

– Események időrendbe 

állítása. (Pl. a 1848-as 

forradalmak.) 

– A történelmi tér 

mértékegysége (watt). 

 

Erkölcstan; etika: Állampolgárság és 

nemzeti érzés. A szabadság rendje: 

jogok és kötelességek. Magánérdek és 

közjó. Részvétel a közéletben. A 

társadalmi igazságosság kérdése. 

 

Földrajz:  

Urbanizációs folyamatok és hatásaik. 

 

Filozófia:  

A felvilágosodás filozófusai (pl. 

Diderot, Voltaire, Rousseau), a német 

idealizmus (pl. Kant, Hegel), Marx. 

 

Biológia-egészségtan: Védőoltások (az 

immunológia tudományának kezdetei). 

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret:  

A modern nyilvánosság kialakulása. 

 

Informatika:  

Prezentáció készítése pl. az ipar 

forradalom témájában. 



 

 

 

változásainak leolvasása 

különböző térképekről. 

(Pl. Lengyelország 

felosztása.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, népesedés, népességrobbanás, népességfogyás, migráció, 

életmód, város, nemzet, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági 

szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, 

adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, 

köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, 

periféria, emberi jog, állampolgári jog, népképviselet, 

vallás, vallásüldözés, vallásszabadság, lelkiismereti szabadság. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: felvilágosodás, racionalizmus, a hatalmi ágak megosztása, természetjog, 

társadalmi szerződés, népszuverenitás, szabad verseny, felvilágosult abszolutizmus, 

Emberi és polgári jogok nyilatkozata, alkotmány, jakobinus, terror, konkordátum, 

nacionalizmus, emancipáció, antiszemitizmus, liberalizmus, konzervativizmus, 

szocializmus, Szent Szövetség, urbanizáció. 

Személyek: Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Adam Smith, II. (Nagy) Frigyes, 

Washington, XVI. Lajos, Danton, Robespierre, Napóleon, Metternich, Watt, 

Stephenson, Marx. 

Topográfia: Párizs, Poroszország, Szilézia, Lengyelország, gyarmatok Észak-

Amerikában, Waterloo. 

Kronológia: 1773 (a jezsuita rend feloszlatása), 1776. július 4. (az amerikai 

Függetlenségi nyilatkozat kiadása, az Amerikai Egyesült Államok létrejötte), 1789. 

július 14. (a Bastille ostroma, a francia forradalom kitörése), 1793–1794 (a jakobinus 

diktatúra), 1804–1814/15 (Napóleon császársága), 1848 (forradalmak Európában). 

 

 

Tematikai egység Az újjáépítés kora Magyarországon 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
Magyarország újjáépítése a Habsburg Birodalom keretei között. Nemzetiségi 

viszonyok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló felismeri, hogy az uralkodó és a rendek egymásra utaltsága, a 

központi és a helyi hatalom egyensúlya jelentett garanciát a békés építőmunkára, 

ugyanakkor ahhoz, hogy a változások mértékét és jelentőségét helyesen meg 

tudjuk ítélni, fontos, hogy jól ismerjük a változások előtti és utáni helyzetet, és ezt 

össze tudjuk hasonlítani egymással. 

Megérti a gazdasági, kereskedelmi, kulturális fejlődést. Tudatosul benne, hogy 

Magyarország a Habsburg Birodalom részét képezte, megérti a birodalmiságból 

fakadó problémák lényegét, és reális képet alkot Magyarország birodalmon belüli 

helyzetéről. Érti a vármegyerendszer szerepét a függetlenség bizonyos elemeinek 

a megőrzésében. Látja, hogy a változások kedvezően érintették a mezőgazdaság 

helyzetét, de bizonyos értelemben gátját jelentették a hazai ipari termelés 

kibontakozásának.  

Átlátja, hogy a modernizációs kényszer nyomán alakult ki közéletünkben a ma is 



 

 

 

meglévő „magyar gondolat” és „szabad gondolat” szembenállása. A tanuló tudja, 

hogy az ország újjáépítése együtt járt más népek, nemzetiségek 

befogadásával/betelepülésével/betelepítésével. Látja, hogy ez egy soknemzetiségű 

államot eredményezett, amely később nemzetiségi ellentétek és konfliktusok 

alapjául szolgált. Ugyanakkor e nemzetiségek/etnikumok előbb a gazdasági 

fejlődésben, majd a politikai életben is fontos szerepet játszottak. 

Képes statisztikai, demográfiai adatok komplex elemzésére. Ismereteket tud 

meríteni szakmunkákból is. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Népesség és természeti 

környezet: demográfiai 

változások, az etnikai arányok 

átalakulása. 

Népesség, demográfia 

(vándorlás, migráció). 

Kisebbség, többség, 

nemzetiségek. 

 

A Magyar Királyság 

újjászervezése és helye a 

Habsburg Birodalomban. 

 

A felvilágosult abszolutizmus a 

Habsburg Birodalomban. 

 

Társadalmi és gazdasági 

viszonyok változásai a XVIII. 

században. 

 

A nemzeti ébredés: a kultúra és 

művelődés változásai. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. a 

korszakra vonatkozó 

demográfiai adatok elemzése, 

értékelése.) 

– A tanultak felhasználása új 

feladathelyzetben. (Pl. a 

felvilágosodás fogalmainak 

azonosítása a korszak 

uralkodói intézkedéseiben.) 

– Egy történelmi oknyomozás 

megtervezése. (Pl. 

Martinovics Ignác 

perújrafelvétele.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Feltevések megfogalmazása a 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, 

viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. II. 

József politikai életpályájának 

elemzése.) 

 

Kommunikáció: 

– Önállóan gyűjtött képekből 

összeállítás, tabló készítése. 

(Pl. nemzetiségek 

Magyarországon.) 

– Vizuális rendezők (táblázatok, 

ábrák) készítése. (Pl. 

jobbágyterheket szemléltető 

ábra készítése.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

– A történelmi tér változásainak 

leolvasása különböző 

térképekről. (Pl. 

Magyarország etnikai és 

vallási összetételének, 

Földrajz: 

Magyarország természeti 

adottságai. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Nyelvújítás: Kazinczy Ferenc. 

A magyar felvilágosodás 

irodalma: Bessenyei György, 

Csokonai Vitéz Mihály. 

 

Ének-zene: 

A barokk zene (pl. J. S. Bach, 

Händel), a klasszika zenéje (pl. 

Haydn). 

 

Vizuális kultúra: 

Barokk stílusú épületek (pl. a 

fertődi Esterházy-kastély), 

freskók, szobrok és táblaképek 

Magyarországon,  

 

Informatika: könyvtártípusok, 

könyvtártörténet. . Grafikonok, 

diagramok készítése a 

demográfiai adatok 

szemléltetésére. 



 

 

 

elemzése.) 

– Egyszerű térképvázlatok 

rajzolása különböző 

információforrások alapján. 

(Pl. a népességmozgások 

irányainak megjelenítése.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági 

szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági 

válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, 

parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, vallás. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: betelepítés, betelepülés, görögkatolikus, görögkeleti, Carolina resolutio, 

Pragmatica Sanctio, Helytartótanács, felsőtábla, alsótábla, vámrendelet, úrbéri 

rendelet, Ratio Educationis, türelmi rendelet, jobbágyrendelet. 

Személyek: III. Károly, Mária Terézia, II. József, Kazinczy Ferenc. 

Topográfia: Határőrvidék, Bácska, Bánát. 

Kronológia: 1723 (Pragmatica Sanctio), 1740–80 (Mária Terézia), 1780–1790 (II. 

József). 

 

 

Tematikai egység 
Reformkor, forradalom és szabadságharc 

Magyarországon 
Órakeret 15 óra 

Előzetes tudás 
A magyar reformkor képviselői, március 15. mint iskolai ünnepély, a forradalom 

és szabadságharc kiemelkedő személyiségei. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló meg tudja különböztetni egymástól azokat az okokat, amelyek már 

jóval a vizsgált esemény előtt léteztek azoktól, amelyek az esemény közvetlen 

kiváltó okaiként értékelhetők. Látja, hogy az események bekövetkeztének vannak 

közvetett és közvetlen okai, ezt úgy is értelmezhetjük, hogy a dolgok 

bekövetkeztének mindig vannak közvetett feltételei és vannak közvetlen kiváltó 

okai. 

Megérti, hogy a közös cél eredményezte a forradalom és szabadságharc idején 

létrejövő nemzeti egységet és összefogást, amely számos politikai, társadalmi és 

katonai eredménnyel járt, és hogy mindezt csak két nagyhatalom külső katonai 

agressziója volt képes leverni. 

Érti, hogy a korszakot a nemzeti és a liberális eszme megerősödése, valamint az 

európai centrumhoz való fölzárkózás kényszere határozza meg. Belátja, hogy ezek 

nyomán fogalmazódott meg a jobbágyi és rendi viszonyok megszüntetésének, az 

érdekegyesítés, a közteherviselés, valamint a nemzeti nyelv és kultúra 

megteremtésének szükségessége, amelyek a polgári viszonyok és a nemzeti 

önállóság megteremtését célozzák. Tudja, hogy e célok megvalósítása állította 

középpontba azokat a nagyformátumú politikusokat, akik túllépve egyéni 

érdekeiken, egymást kiegészítve a közösség hosszú távú érdekeit szolgáló 

reformprogramok mellé állították a közvéleményt. 

Képes felidézni a polgárosodó Magyarország kiépülésének meghatározó 

gondolatait, megidézni annak kulcsszereplőit, egyszerűbb biográfiákat 

összeállítani. 



 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az átalakuló társadalom és 

gazdaság. 

Nők és férfiak életmódja és 

társadalmi helyzete, 

életformák. 

 

A reformeszmék kialakulása 

és terjedése: Széchenyi István 

programja. 

Fölzárkózás, lemaradás. 

 

A reformmozgalom 

kibontakozása. 

 

A nemzeti ébredés és a 

nemzetiségi kérdés. 

Kisebbség, többség, 

nemzetiségek. 

 

A reformkori művelődés, 

kultúra. 

 

A forradalom és 

szabadságharc nemzetközi 

keretei. 

 

Az 1848-as forradalom és 

vívmányai, az áprilisi 

törvények. 

Forradalom, reform és 

kompromisszum. 

 

A szabadságharc története. 

Békék, háború, hadviselés. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek 

megfigyelése, 

következtetések 

levonása. (Pl. a nemesi 

életszemlélet 

megismerése Pulszky 

Ferenc műve alapján.) 

– Egy történelmi 

oknyomozás 

megtervezése. (Pl. Petőfi 

Sándor halála.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Híres emberek, történelmi 

személyiségek jellemzése, 

feltevések 

megfogalmazása 

viselkedésük 

mozgatórugóiról. (Pl. 

Széchenyi István, Görgey 

Artúr; az 

érdekegyesítéssel és a 

törvény előtti 

egyenlőséggel 

kapcsolatos viták 

bemutatása.) 

– Különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek stb. 

vizsgálata a történelmi 

hitelesség szempontjából. 

(Pl. Németh László Az 

áruló című történeti 

drámája.) 

 

Kommunikáció: 

– Elsődleges történelmi 

források elemzése, 

összefüggések 

felderítése. (Pl. Széchenyi 

programja a Stádium 12 

pontja alapján.) 

– Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a 

reformkori rendi 

országgyűlés felépítése és 

a törvényhozás menete.) 

– Események, történetek, 

jelenségek dramatikus 

Magyar nyelv és irodalom:  

A felvilágosodás és a reformkor 

irodalma. 

Nemzeti dráma, nemzeti színjátszás 

kezdetei. 

 

Dráma és tánc:  

A XIX. századi magyar színház és 

dráma néhány alkotása: Katona József: 

Bánk bán, Vörösmarty Mihály: Csongor 

és Tünde. 

 

Vizuális kultúra:  

Klasszicizmus és romantika (pl. Pollack 

Mihály: Nemzeti Múzeum). 

 

Ének-zene:  

Himnusz, Szózat, Erkel Ferenc: 

Hunyadi László – a nemzeti opera 

születése, Liszt Ferenc. 

 

Földrajz:  

Magyarország természeti adottságai, 

folyamszabályozás. 

 

Informatika:  

Glog (interaktív tabló) készítése 

Széchenyi István gyakorlati újításairól. 

Az 1848-49-es szabadságharc 

számítógépes stratégiai játék 

alkalmazása. 



 

 

 

megjelenítése. (Pl. 

Széchenyi és Kossuth 

vitája.) 

 

Tájékozódás időben és 

térben: 

– Az európai történelem és 

a magyar történelem 

kölcsönhatásainak 

elemzése. (Pl. az 1848-as 

forradalmak 

kölcsönhatásai.) 

 Események időrendbe 

állítása. (Pl. a pesti 

forradalom eseményei.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, jelentőség, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 

nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági 

szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, 

parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: reform, polgári átalakulás, liberális nemesség, centralista, cenzúra, 

államnyelv, önkéntes és kötelező örökváltság, közteherviselés, érdekegyesítés, 

védővám, márciusi ifjak, nemzetőrség, áprilisi törvények, felelős kormány, 

sajtószabadság, népképviselet, cenzusos választójog, jobbágyfelszabadítás, tavaszi 

hadjárat, Függetlenségi nyilatkozat, nemzetiségi törvény. 

Személyek: Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Kölcsey Ferenc, Deák Ferenc, 

Kossuth Lajos, Eötvös József, Metternich, Batthyány Lajos, Szemere Bertalan, Petőfi 

Sándor, Jellasics, Görgey Artúr, Ferenc József, Windischgrätz, Bem József. 

Topográfia: Pest-Buda, Vaskapu, Pákozd, Isaszeg, Debrecen, Világos. 

Kronológia: 1830 (Széchenyi István: Hitel című művének megjelenése, a reformkor 

kezdete), 1832–36 (rendi országgyűlés), 1844 (a magyar nyelv államnyelvvé 

nyilvánítása), 1848. március 15. (forradalom Pesten), 1848. április 11. (az áprilisi 

törvények), 1848. szeptember 29. (a pákozdi csata), 1849. április 6. (az isaszegi csata), 

1849. április 14. (a függetlenség kimondása), 1849. május 21. (Buda felszabadítása), 

1849. augusztus 13. (a világosi fegyverletétel). 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Az ókori, középkori és kora újkori egyetemes és magyar kultúrkincs rendszerező 

megismerésével az egyetemes emberi értékek tudatos vállalása, családhoz, 

lakóhelyhez, egyházhoz, nemzethez, Európához való tartozás fontosságának 

felismerése, elfogadása. 

A múltat és a történelmet formáló, összetett folyamatok, látható és háttérben 

meghúzódó összefüggések felismerése, és ezek erkölcsi-etikai aspektusainak 

azonosítása. 

A korábbi korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és 



 

 

 

szokásmódjainak azonosítása, a különböző államformák működési jellemzőinek 

felismerése. 

Ismerje fel a tanuló a civilizációk történetének jellegzetes sémáját (kialakulás, 

virágzás, hanyatlás). 

Ismerje és mind szélesebb körben alkalmazza a történelem értelmezését segítő 

kulcsfogalmakat és egyedi fogalmakat, az árnyalt történelmi tájékozódás és 

gondolkodás érdekében. 

Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök 

cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli, 

tudjon példákat mondani különböző korok eltérő értékítéleteiről egy-egy történelmi 

személyiség kapcsán. 

Tudja, hogy az egyes népeket vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján azonosítani 

és megismerni. Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által 

megfogalmazott szabályok döntő mértékben befolyásolhatják a társadalmi 

viszonyokat és a mindennapokat. 

Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági, szellemi 

tényezők együttesen befolyásolják. 

Ismerje a világ és az európai kontinens eltérő fejlődési irányait, ezek társadalmi, 

gazdasági és szellemi hátterét. Tudja azonosítani Európa különböző régióinak eltérő 

fejlődési útjait. 

Ismerje fel a meghatározó vallási, társadalmi, gazdasági, szellemi összetevőket egy-

egy történelmi jelenség, folyamat értelmezésénél. 

Tudja értelmezni az eltérő uralkodási formák és társadalmi, gazdasági viszonyok 

közötti összefüggéseket. 

Ismerje a keresztény Magyar Királyság létrejöttének, virágzásának és hanyatlásának 

főbb állomásait, a kora újkor békés építőmunkájának eredményeit, valamint a 

polgári Magyarország kiépülésének meghatározó gondolatait és kulcsszereplőit. 

Legyen képes a tanuló ismereteket meríteni, beszámolót, kiselőadást készíteni és 

tartani különböző írott forrásokból, történelmi kézikönyvekből, 

atlaszokból/szakmunkákból, statisztikai táblázatokból, grafikonokból, diagramokból 

és internetről. 

Legyen képes a szerzett információk rendezésére/értelmezésére, és tudja a 

rendelkezésre álló információforrásokat áttekinteni/értékelni is. Tudjon kérdéseket 

megfogalmazni a forrás megbízhatóságára és a szerző esetleges elfogultságára 

vonatkozóan. 

Legyen képes különböző magatartástípusok és élethelyzetek megfigyelésére, 

ezekből következtetések levonására. Tudja írott és hallott szövegből a lényeget 

kiemelni tételmondatok meghatározásával, szövegek tömörítésével és 

átfogalmazásával egyaránt. Legyen képes a többféleképpen értelmezhető szövegek 

jelentésrétegeinek feltárására. 

Legyen képes feltevéseket megfogalmazni történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, viselkedésének mozgatórugóiról. 

Legyen képes történelmi helyzeteket elbeszélni, eljátszani a különböző szereplők 

nézőpontjából. 

Legyen képes saját véleményét megfogalmazni, közben legyen képes vitában a 

tárgyilagos érvelés és a személyeskedés megkülönböztetésére. 

Legyen képes folyamatábrát, diagramot, vizuális rendezőt (táblázatot, ábrát) 

készíteni, történelmi témákat vizuálisan ábrázolni. 

Legyen képes az időmeghatározásra konkrét kronológiai adatokkal, valamint 

történelmi időszakokhoz kapcsolódóan egyaránt, és tudjon kronológiai adatokat 

rendszerezni. Használja a történelmi korszakok és periódusok nevét. Legyen képes 

összehasonlítani történelmi időszakokat, egybevetni eltérő korszakok emberi sorsait 



 

 

 

a változások szempontjából, és legyen képes a változások megkülönböztetésére is. 

Legyen képes érzékelni és elemezni az egyetemes és a magyar történelem eltérő 

időbeli ritmusát, illetve ezek kölcsönhatásait. Tudja az egyes korszakokat komplex 

módon jellemezni és bemutatni. 

Legyen képes különböző információforrásokból önálló térképvázlatok rajzolására, 

különböző időszakok történelmi térképeinek az összehasonlítására, a történelmi tér 

változásainak leolvasására, az adott témához leginkább megfelelő térkép 

kiválasztására. 

 

 

szakközépiskola, gimnázium 11-12. évfolyam 

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 

 

 

A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, jellegét 

tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú. Olyan nevelő-oktató tevékenység, amelynek célja 

az általános történelmi műveltség kiterjesztése és elmélyítése, valamint a magasabb műveltség 

megalapozása. A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van a tanulói személyiség fejlődésében, 

társadalmi cselekedeteik tudatosulásában. Fontos a történelmi eseményekben részt vevő egyének és 

csoportok nézeteinek és tetteinek megismerése, az ezek mögött húzódó motívumok, szándékok és 

élethelyzetek felismerése és megértése, a résztvevők felelősségének belátása. 

Az iskola és benne a történelemtanítás egyik fő feladata értékek közvetítése. Olyan alapvető 

normákról, értékekről van szó, mint a nemzeti azonosságtudat kialakítása a magyar történelem 

feldolgozásával; az európai és egyetemes demokratikus értékrend kialakítása az egyetemes történelem 

elemzésével, valamint a keresztény azonosságtudat erősítése az egyháztörténeti ismeretek bővítésével és a 

magyar, illetve az egyetemes történelemben való elhelyezésével. Ezeken túl a társadalomismereti 

modulok és tantárgyrészek segítségével sor kerül a demokratikus gondolkodásra és magatartásra 

nevelésre; az állampolgári feladatokra és a tudatos közéleti részvételre való felkészítésre; az alapvető 

személyiségi és emberi jogok, valamint erkölcsi normák megismerésére és tiszteletére; az egyenlő 

bánásmóddal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismeretek és képességek fejlesztésére; a szociális 

érzékenység kialakítására a társadalmi egyenlőtlenségeik okainak megismertetésével. Kiemelt cél annak 

érzékeltetése, hogy a magyar nemzet történelme sokféle egyéb nemzetiség és etnikum 

együttműködésének az eredménye is. Nyitott, elfogadó gondolkodást kell kialakítani az eltérő kultúrák 

vonatkozásában a kisebbségek történelmének áttekintésével – beleértve a határon túli magyarság és a 

hazai nemzeti és etnikai kisebbségek múltját és jelenét is –, különös tekintettel a Kárpát-medencében 

együtt élő népekre. Cél továbbá a környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelés a környezet és a 

természet, valamint az ember kapcsolatának koronkénti bemutatásával. 

A középiskolai történelemtanítás a források önálló feldolgozásán alapuló, elemző jellegű, ami az 

összefüggések egyre önállóbb feltárását jelenti. Ugyanakkor törekedni kell a történelem élményszerű 

tanítására, közös feldolgozására, ami örömet és feladatokat jelent a diákok számára. Ehhez igénybe kell 

venni a hagyományos eszközök (tankönyvek, egyéb olvasmányok, térképek, audiovizuális anyagok stb.) 

mellett a média modern eszközeit is (világháló, kép-, videó-, hang-megosztók, stb.). 

Az ismeretátadással azonos súllyal kell kezelni a tanulói képességek – az ismeretszerzés, tanulás; 

a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; valamint az időben és térben való tájékozódás – fejlesztését, 

melyet kellően változatos tevékenységformák biztosításával lehet a leghatékonyabban elérni. Ez azért is 

szükséges, hogy a tanulók képessé váljanak önálló ismeretek szerzésére, értelmezésére, azokkal 

kapcsolatban önálló vélemény megfogalmazására. 

Fontos feladat a differenciált történelmi gondolkodás kialakítása, amely azonos események, 

történések különböző szempontú megközelítését jelenti. Hiszen minden történelmi esemény több 

szempontú, ennek megfelelően eltérő interpretációi is lehetnek. A tanulóknak ezeket kell felismerni és 

megérteni, azonosulni velük vagy elutasítani azokat, átlátva, hogyan éltek és gondolkodtak az adott kor 



 

 

 

emberei. Mindehhez szükséges a hagyományos politikatörténet feldolgozása mellett a társadalom-, 

művelődés- és mentalitástörténet megfelelő súlyú kezelése. Ehhez nyújt segítséget a közműveltségi 

tartalmak mellett megjelenő ismétlődő/visszatérő és hosszmetszeti témák egy jelentős része. 

Végső soron törekedni kell arra, hogy a tanulói tudás a tények ismeretén túl kiterjedjen 

bővítésének igényére, az önálló tájékozódási és tanulási módszerek elsajátítására, a 

problémaérzékenységre és a kritikai gondolkodásra is. Ennek eléréséhez fontos feladat a különböző 

képességek – az ismeretszerzés, tanulás; a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; valamint az időben és 

térben való tájékozódás – azonos súlyú fejlesztése, hogy ezek révén rendelkezzenek a tanulók a 

történelmi gondolkodás kialakításához szükséges alapokkal; birtokában legyenek alapvető történelmi 

tények ismeretének; tudják használni a szaknyelvet, értsék a történelmi fogalmakat; képesek legyenek 

ismereteiket szóban és írásban egyaránt előadni. Ugyanakkor követelmény az is, hogy a tanulók legyenek 

képesek értelmezni a történelmi múlt és a jelenkor társadalmi eseményeit, álláspontjukat pedig érvekkel 

alátámasztva tudják képviselni. 

A tantervi táblázatok fejlesztési követelmények oszlopában a Nat-ban rögzített négy fejlesztési 

feladattípusra lehet példákat találni. Az elvárás az, hogy a kétéves ciklusok során, a Nat-ban a megfelelő 

évfolyamokhoz kötött fejlesztési feladatok megvalósítását segítő adott tevékenységek mindegyike 

legalább egyszer megjelenjen. A szaktanár döntheti el, hogy melyik témánál mely fejlesztési feladatokat 

vagy tevékenységeket, milyen konkrét formában dolgozza fel. A táblázatok ismeretek rovatában dőlt 

betűvel jelöltek a tájékoztató jellegű, csupán javasolt ismétlődő és hosszmetszeti témák, a fejlesztési 

követelmények példaként szolgáló feladatai, valamint a kapcsolódási pontok ajánlott anyagai. 

A történelemtanítás feladata a tanulók történelemszemléletének formálása, ugyanakkor a 

pluralizmus jegyében az alkotmányos alapelvekbe nem ütköző, eltérő szemlélet tiszteletben tartása is 

elengedhetetlen. 

A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek témakörei a társadalmi gyakorlatra 

összpontosító szocializációs célú tartalmi egységek, amelyek komplex módon próbálnak reagálni a 

diákokat közvetlenül érintő társadalmi jelenségekre. Problémafelvetésük és szóhasználatuk olyan 

tudományterületekre épül, mint a szociológia, a szociálpszichológia, a politológia, a jogtudomány, a 

közgazdaságtan és a média tudománya. Az e témakörökben megjelenő ismeretek fontos szerepet 

játszanak a társadalom múltjára és jelenére vonatkozó középiskolai tudás összekapcsolásában. Egyúttal 

alapokat kínálnak annak megértéséhez, hogy miként működik a társadalom, az állam és a gazdaság, 

amelyben a diákok mindennapi élete zajlik. Ezért fontos, hogy közismereti tanulmányaik utolsó 

szakaszában a fiatalok találkozzanak e témakörökkel, és a felnőtt kor küszöbén alapvető ismereteket, 

valamint ösztönzést kapjanak ahhoz, hogy aktív állampolgárként kapcsolódjanak be egyrészt saját helyi 

közösségeik, másrészt az ország egészének életébe. 

A tematikai egységekhez rendelt nevelési-fejlesztési célok az iskolaszakaszok között egymásra 

épülnek, ezért az 5–8. évfolyamra megfogalmazottak a 9–12. évfolyamon is elvárásként jelennek meg. 

(Ezt jelzi a minden tematikai egységnél megjelenő ”” jel.) 

 

 

Évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam Összes 

Tantárgy heti éves heti éves  

Történelem 3 óra 108 óra 3 óra 93 óra 201 óra 

 

11–12. évfolyam 

 

A középiskolai történelemtanítás második két éve részben már az érettségire való felkészülés/felkészítés 

jegyében telik el. Mindazon fejlesztési területeket és kulcskompetenciákat kiemeljük és elmélyítjük, 

amelyek a történelemtanítás során szerepet játszanak. Ezek közül a legfontosabb a nemzeti 

azonosságtudat kialakítása és a hazafias nevelés, valamint az aktív állampolgárságra és demokráciára 

nevelés. Fontos, hogy tanulóink hazájukhoz hű, nemzeti, népi és egyházi kultúránk értékeit ismerő és 

becsülő, a demokratikus jogállam iránt elkötelezett, a közügyekben aktívan részt vevő, a társadalmi és 

etnikai sokszínűséget értékként kezelő, a kisebbségi kultúrákat ismerő, el- és befogadó, elkötelezett 

keresztény állampolgárokká váljanak. Ehhez használjuk fel és tudatosítsuk a közelmúlt történelmének 



 

 

 

értékeit (jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók 

egyházi személyek munkásságát), közös társadalmi és állami sikereinket (pl. a rendszerváltozás, a 

demokratikus jogállam kiépítése, békés nemzetegyesítés, csatlakozásunk az európai közösséghez és az 

atlanti katonai szövetséghez), kitérve történelmünk árnyoldalainak bemutatására, feldolgozására is. 

Lényeges az is, hogy a XX. századi népirtások (pl. örmény népirtás, holokauszt, délszláv háború), a 

tömegméretű tragédiák és mögöttük rejlő egyéni sorsok feldolgozása megtörténjen, a történelmi 

átélhetőség és kritikai gondolkodás fejlesztése érdekében. Fontos a népirtások, háborúk és diktatúrák 

során az egyéni és szervezett ellenállás különböző formáinak megismerése, a személyes 

magatartásformák megítélése. 

A kulcskompetenciák közül a szociális és állampolgári kompetencia játszik szerepet a demokrácia 

iránti végső elköteleződésben, valamint nemzeti értékeinken túl a közös európai gondolat melletti 

egyértelmű állásfoglalásban is. A tanulói kompetencia fejlesztésének területei közül első helyen a 11–12. 

évfolyamokon is a források használata és értékelése említhető. A forrásokból történő önálló adatgyűjtés 

mellett elvárt a történelmi háttér ismeretében következtetések levonása is. Mindehhez nemcsak a 

szakszókincs alapos ismerete szükséges, hanem az egyes történelmi fogalmak meghatározása is, annak 

tudatában, hogy azok a különböző történelmi korokban változó jelentésűek lehetnek. A történelemtanítás 

fontos eleme a középiskolai oktatás záró szakaszában is a tanulók történelmi időben és térben való 

tájékozódó-képességének fejlesztése. Ez a kronológiai és topográfiai adatok megismerésén és 

megtanulásán túl azok egységben látását, az események sorrendjének (diakrónia) és az egy időben zajló 

történéseknek (szinkrónia) a felismerését is célozza. Ezen a szinten már elvárt egyszerű kronológiai 

táblázatok önálló készítése, valamint kronológiai munkák használata is. Fontos a történelmi tér 

változásainak felismerése, a történelmi és földrajzi térképek összekapcsolása, valamint az ökológiai 

szemlélet kialakítása a történelmi jelenségek értelmezésében. 

A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek – mint közvetlen szocializációs hatású 

témaköröket átfogó tartalmi terület – természetes módon kapcsolódik a NAT-ban megfogalmazott 

valamennyi általános fejlesztési feladathoz. Ez a lehetősége abból adódik, hogy a jelenben való 

eligazodásra igyekszik felkészíteni a tanulókat. Olyan tartalmakat visz be az oktatásba, amelyek a 

hétköznapokban közvetlenül hasznosítható tudást eredményeznek. Olyan készségek fejlesztését célozza, 

amelyek – miként az összes kulcskompetencia –, széles körben hasznosíthatók az iskolán kívüli életben. 

A témakörök feldolgozása közvetlen módon járul hozzá a szociális és állampolgári, valamint a 

kezdeményezőkészség és vállalkozási kompetencia fejlesztéséhez. Mindez az általános célok közül 

jelentős mértékben segíti az állampolgárságra és demokráciára nevelést, a másokért való 

felelősségvállalás és az önkéntesség gondolatának elmélyülését a fiatalokban, a gazdasági és a pénzügyi 

nevelést, valamint kisebb mértékben a pályaorientációt is. 

A társadalmi, állampolgári és gazdasági témakörök feldolgozása fontos szerepet játszik az önálló 

és kritikai gondolkodás fejlesztésében, valamint a médiahasználat tudatosságának kialakításában, ami 

középiskolában a következő tevékenységi típusokra épülhet: írott és audiovizuális szövegek önálló 

gyűjtése, szóban vagy írásban történő feldolgozása, valamint tudatos és kritikus kezelése, a tanult 

ismeretek problémaközpontú elrendezése, a többféleképpen értelmezhető szövegek jelentésrétegeinek 

feltárása, különféle értékrendek összehasonlítása, saját értékek és vélemények tisztázása. 

A középiskola utolsó évfolyamán megjelenő társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek 

témakörei a történelem tantárgy keretében szintetizálják a diákok társadalomtudományi ismereteit. Mivel 

végzős diákokról van szó, fontos, hogy az iskola közvetlen módon is előkészítse őket a tényleges 

gazdasági, társadalmi és politikai szerepvállalásra: az állampolgári jogok és kötelességek felelősségteljes 

gyakorlására, a munkavállalói, illetve a vállalkozói szerepre, valamint az országgyűlési és helyhatósági 

választásokon való részvételre. 

E témakörök szemlélete szorosan kötődik az aktuális társadalmi gyakorlathoz, illetve a diákok 

társadalmi tapasztalataihoz. Legfontosabb módszertani sajátossága az induktivitás, amely a tanulási 

folyamat gyakorlat közeli jellegében gyökerezik. Ez azért fontos, mert a diákok társadalmi tapasztalatai 

sok esetben ellentmondanak az iskolában tanult eszményeknek, elveknek és fogalmi általánosításoknak. 

Így mind a tanár, mind a tananyag könnyen hiteltelenné válhat. Az ismeretek puszta átadása mellett ezért 

mindenképp szükség van olyan, személyes élményekre építő, készségfejlesztő módszerekre, amelyek 

megalapozzák, illetve erősítik a diákok szociális, erkölcsi és jogi érzékét. A tananyag tehát nem 



 

 

 

egyszerűen ismereteket közvetít, hanem viselkedési mintákat, szemléletet is, egyfajta problémamegoldó 

„társadalmi gyakorlótérnek” tekintve a tanórákat, ahol szimulációs helyzetekben erősödhet a diákok 

döntési és problémamegoldó képessége, empátiája, toleranciája és együttműködési készsége. 
 

11. évfolyam 

 

Óraszám: 108 óra/év 

   3 óra/hét 

 

Tankönyv: Száray Miklós: Történelem 11. évfolyam (Nemzeti Tankönyvkiadó) 

Segédtankönyv: Pedagógiai Program/ Helyi Tanterv 

  

Segédanyagok: 
 Képes történelmi atlasz (Cartographia) 

 Falitérképek 

 Időszalag 

 Memória kártya 

 Fogalomtár 

 Digitális tananyagok 

 Filmek 

 

Számonkérés formái: 

 Szóbeli és írásbeli felelet, dolgozat, témazáró dolgozat, kiselőadás, házi dolgozat, gyűjtőmunka, 

valamint a Pedagógiai Program és a Helyi tanterv SNI és BTMN tanulókra vonatkozó általános 

elvei alapján történik. 

 

Ajánlás az éves óraszám felosztására 

 

 

 

 Témakör Óraszám 

 Bevezetés 1 óra 

1. A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 16 óra 

2. 
A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora 

Magyarországon 
16 óra 

3. Az első világháború és következményei 16 óra 

4. Európa és a világ a két világháború között 18 óra 

5. Magyarország a két világháború között 16 óra 

6. A második világháború 15 óra 

 Rendszerező ismétlés 10 óra 

 

Tematikai egység A nemzetállamok és a birodalmi politika kora Órakeret 16 óra 

Előzetes tudás 

Az egységes Olaszország és Németország létrejötte. Polgárháború az Amerikai 

Egyesült Államokban. Birodalmak versenye a világ újrafelosztásáért, élet a 

gyarmatokon. 



 

 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló látja, hogy az okok közötti összefüggések vizsgálata segít annak a 

megállapításában, hogy mely tényezők játszották a legfontosabb szerepet az 

események bekövetkeztében. Felismeri, hogy a történelmi események 

magyarázata nagyon sok esetben az egyének és csoportok személyes 

indítékainak feltárásán és bemutatásán alapul. mely állami keretként. Tudja, 

hogy a modern polgári államszervezet új funkciói kiterjedtek az oktatásra, az 

egészségügyre és a szociálpolitikára. Látja, hogy a nemzetállam kialakulása és 

az állami szerepvállalás erősödése konfliktust okozott a katolikus egyházzal.  

Megérti azokat a régi fejlődési kereteket szétfeszítő törekvéseket, amelyek 

szükségszerűen vezettek el egy olyan mértékű hatalmi versengéshez, amely 

beletorkollott az első világháborúba. 

Felismeri, hogy a nemzetállami keret képes hatékonyan megjeleníteni, 

megvédeni egy nemzet érdekeit. Tudja, hogy a nemzet tagjainak jogai ekkor 

számos, a közösséget összetartó elemmel bővültek. 

Érti, hogy a nacionalista eszme terjedése, az ipari forradalom belső piacteremtő 

képessége együttesen segítették elő a nemzetállamok létrejöttét. Felismeri, hogy 

a különböző nemzetállamok megteremtésének igénye és a tőkés termelés 

állandó bővítésének kényszere magában hordozta a nemzetek közötti versengés 

kiéleződését, amely többek között a gyarmatosítás új szakaszának megjelenését 

eredményezte.  

Belátja, hogy az ipari forradalom újabb szakaszának eredményei (új iparágak, 

találmányok stb.) számos árnyoldallal (környezetkárosítás, társadalmi 

egyenlőtlenségek növekedése) jártak. 

Képes saját ismeretforrások segítségével történelmi oknyomozásra, ehhez 

önálló jegyzetelésre, tudatos és kritikus internethasználatra. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nemzetállami törekvések 

Európában (Olaszország, 

Németország, a balkáni 

államok). 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

Az Amerikai Egyesült 

Államok polgárháborúja és 

nagyhatalommá válása. 

 

Társadalmi és gazdasági 

változások a centrum 

országaiban. 

 

Az iparosodás új szakaszának 

hatásai (társadalom, 

gondolkodás, életmód, épített 

és természeti környezet). 

Technikai fejlődés feltételei 

és következményei. 

 

A munkásság 

érdekképviseleti és politikai 

mozgalmai, szervezetei. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, 

grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. az 

egyenlőtlen fejlődés 

fogalmának értelmezése.) 

– Önálló információgyűjtés 

különböző médiumokból. 

(Pl. az ipari forradalom 

második szakaszának 

találmányai; a 

kultúrharc.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Különbségek felismerése 

és a változások nyomon 

követése egy-egy 

történelmi jelenség 

kapcsán. (Pl. szövetségi 

rendszerek.) 

– Híres emberek, történelmi 

személyek jellemzése, 

feltevések 

megfogalmazása a 

Földrajz: 

Kontinensek földrajza, Európa 

országai, Balkán, a városfejlődés 

szakaszai. 

 

Hittan: 

Az egyház története a XIX. század 

második felében. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Stendhal, Balzac, Victor Hugo, 

Puskin, Zola, Dosztojevszkij, 

Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, 

Keats. 

 

Vizuális kultúra: 

Eklektika, szecesszió és az izmusok 

meghatározó alkotói és művei. 

 

Ének-zene: 

Verdi, Puccini, Wagner, Debussy. 

 

Fizika: 

Tudósok, feltalálók:  

Faraday, Helmholz. 



 

 

 

A modern polgári állam 

jellegzetességei. 

Hatalommegosztás formái, 

színterei. 

 

Az Európán kívüli világ 

változásai a XIX. század 

második felében: gyarmati 

függés, a birodalmak 

versenye a világ 

újrafelosztásáért. 

Függetlenség, alávetettség, 

kisállamok, nagyhatalmak. 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, 

viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. 

Bismarck politikai 

pályája.) 

– Önálló vélemény 

megfogalmazása 

történelmi eseményekről, 

szereplőkről, 

jelenségekről, filozófiai 

kérdésekről. (Pl. a 

gyarmatosítás 

ideológiája.) 

 

Kommunikáció: 

– Esszé írása történelmi – 

társadalmi témákról. (Pl. a 

technikai fejlődés hatása a 

környezetre és az 

életmódra.) 

– Mások érvelésének 

összefoglalása és 

figyelembe vétele. A 

véleménykülönbségek 

tisztázása, a saját álláspont 

gazdagítása, 

továbbfejlesztése. (Pl. 

rabszolgakérdés, női 

emancipáció.) 

 

Tájékozódás térben és 

időben: 

– Történelmi időszakok 

összehasonlítása a 

változások mennyisége és 

gyorsasága szempontjából. 

(Pl. gyarmatbirodalmak 

kiterjedése a XIX. század 

elején és végén.) 

– Események, jelenségek, 

tárgyak, személyek 

időrendbe állítása. (Pl. az 

olasz és a német egység 

megvalósulásának fő 

területi lépései.) 

 

Kémia: 

Meyer, Mengyelejev, Curie házaspár. 

 

Biológia-egészségtan: Pasteur, 

Darwin: evolúcióelmélet. 

 

Testnevelés és sport: 

Újkori olimpiák. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 

nemzetiség, 



 

 

 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, 

köztársaság, parlamentarizmus, demokrácia, népképviselet, közigazgatás, 

birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás, vallásüldözés, jogegyenlőség, emancipáció, 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: monopólium, futószalagos termelés, polgári állam, kultúrharc, 

középosztály, városiasodás, emancipáció, antiszemitizmus, cionizmus, 

szakszervezet, keresztényszocializmus, szociáldemokrácia, egyenlőtlen fejlődés, 

nagyhatalom, hármas szövetség, antant, keleti kérdés. 

Személyek: III. Napóleon, Garibaldi, Bismarck, II. Vilmos, Lincoln, Rotschildok, 

Viktória királynő, IX. Piusz, XIII. Leó. 

Topográfia: Piemont, Olaszország, Róma, Német Császárság, Szuezi-csatorna, 

Elzász-Lotaringia, Balkán. 

Kronológia: 1853–56 (a krími háború), 1859 (a solferinoi ütközet), 1861–65 (az 

Egyesült Államok polgárháborúja), 1866 (a königgrätzi csata), 1870 (az Egyházi 

Állam megszűnése, az első vatikáni zsinat vége), 1871 (a Német Császárság 

létrejötte), 1882 (a hármas szövetség megalakulása), 1891 (a Rerum novarum 

kiadása), 1907 (a hármas antant létrejötte). 

 

 

Tematikai egység 
A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora 

Magyarországon 
Órakeret 16 óra 

Előzetes tudás 

Megtorlás, önkényuralom és kiegyezés. Magyarország fejlődése a dualizmus 

korában, a Monarchia együtt élő népei, a nemzetiségek helyzete. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló megérti, hogy a szabadságharc idegen katonai erővel történt leverése 

nem járt együtt az összes vívmány megsemmisítésével, hiszen azok egy részére 

(pl. jobbágyfelszabadítás) az új hatalomnak is szüksége van saját helyzete 

stabilizálásához. 

Átlátja, hogy az új polgári világ kiépülése Magyarországon számos 

vonatkozásban értékteremtéssel és értékvesztéssel járt, így az európai 

élmezőnyhöz való felzárkózási kísérlete az eredmények mellett számos – akár 

máig ható – társadalmi, gazdasági és szellemi, ideológiai ellentmondást is 

magában hordozott. Belátja, hogy Magyarországon a dualizmus korában 

következett be a – máig meglévő – szakadás az elit- és a tömegkultúra között. 

Megérti, hogy a kiegyezés reális kompromisszum volt, amely megfelelt a kor 

erőviszonyainak. Látja a kiegyezés hosszú távú hatásait Magyarország 

fejlődésére, mely folyamatban a hazai zsidó polgárság kiemelkedő szerepet 

játszott. Felismeri, hogy a dualizmus korában a magyar sajtó a modernizálódó 

magyar állam negyedik hatalmi ágává alakult.  

Ismeri, hogyan reagált a katolikus egyház a dualizmuskori változásokra. 

Képes különböző történelmi elbeszéléseket egybevetni egymással. Tud 

jeleneteket elbeszélni, erkölcsi kérdéseket felvető élethelyzeteket felismerni és 

bemutatni. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szabadságharcot követő Ismeretszerzés, tanulás: 

– Példák gyűjtése a 

Hittan: 

Az egyház története Magyarországon a 



 

 

 

megtorlás és önkényuralom  

 

A kiegyezés létrejötte és 

tartalma. 

Államformák, államszervezet. 

 

A kiegyezéshez fűződő viták, 

a kiegyezés alternatívái. 

 

Politikai élet, társadalmi 

változások és gazdasági 

fejlődés a dualizmus korában. 

Fölzárkózás, lemaradás; 

Népesség, demográfia. 

 

Budapest világvárossá válása. 

 

A nemzetiségi kérdés 

alakulása, a zsidó 

emancipáció. 

 

A dualizmus válságjelei. 

 

A katolikus egyház a 

századfordulón. 

 

A tudomány és művészet a 

dualizmus korában. 

 

Életmód a századfordulón. 

szabadságharcot követő 

megtorlás és üldöztetés 

magyar, valamint más 

nemzetiségű áldozatairól, 

formáiról, eszközeiről, 

méretéről. (Pl. a lengyel, 

olasz és német 

származású honvédtisztek 

kivégzése, a 

szabadságharcban részt 

vevő egyháziak 

büntetése.) 

– Ismeretszerzés 

különböző írásos 

forrásokból, statisztikai 

táblázatokból. (Pl. a 

dualizmuskori gyáripar.) 

– Egy történelmi 

oknyomozás 

megtervezése. (Pl. a 

magyar kultúrharc 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Erkölcsi kérdéseket 

felvető élethelyzetek 

felismerése, bemutatása. 

(Pl. az aradi vértanúk 

búcsúlevelei.) 

– Különböző történelmi 

elbeszélések 

összehasonlítása a 

narráció módja alapján. 

(Pl. a kiegyezés mérlege 

Eötvös József és Kossuth 

Lajos írásai alapján.) 

– Feltevések 

megfogalmazása egyes 

jelenségek hátteréről, 

feltételeiről, okairól. (Pl. 

a zsidó emancipáció okai, 

a zsidóság részvétele a 

modernizációban.) 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a 

dualizmus pártviszonyai.) 

– Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) 

készítése. (Pl. a dualista 

állam.) 

– Beszámoló, kiselőadás 

XIX–XX. század fordulóján. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Arany János: A walesi bárdok, a 

századforduló irodalmi élete (pl. a 

Nyugat). 

 

Vizuális kultúra: 

Romantika és realizmus (pl. Munkácsy 

Mihály), a szecesszió és eklektika 

jellemzői (pl. Steindl Imre: 

Országház). 

 

Ének-zene: 

Liszt Ferenc, az operett születése, 

Bartók Béla, Kodály Zoltán. 

 

Földrajz: 

Folyamszabályozás, 

természetkárosítás, árvizek kiváltó 

okai. 

 

Fizika:  

Az elektrifikáció, a transzformátor, a 

villamos mozdony, a karburátor. 

 

Testnevelés és sport: 

Magyar olimpiai részvétel – Hajós 

Alfréd, magyar sikersportágak (pl. 

úszás, vívás). 

 

Informatika: 

Internetes forrásgyűjtés pl. a 

dualizmus kori élclapok (Bolond 

Miska, Borsszem Jankó, Üstökös) 

anyagából. 



 

 

 

tartása történelmi 

forrásszövegek alapján. 

(Pl. dualizmuskori 

színházkultúra.) 

– Események, történetek, 

jelenségek mozgásos, 

táncos, dramatikus 

megjelenítése. (Pl. 

jelenetek egy pesti 

kávéház 

mindennapjaiból.) 

 

Tájékozódás időben és 

térben: 

– Az európai történelem és 

a magyar történelem 

kölcsönhatásainak 

elemzése. (Pl. a 

kiegyezés létrejöttét 

elősegítő külpolitikai 

tényezők számbavétele.) 

– A történelmi tér 

változásainak leolvasása 

különböző térképekről. 

(Pl. a magyarországi 

vasúthálózat fejlődése.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, tény és 

bizonyíték, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, korfa, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, önkényuralom, hatalmi ág, 

egyeduralom, monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 

szuverenitás, centrum, periféria, népképviselet, 

vallás, jogegyenlőség, emancipáció, 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: emigráció, passzív ellenállás, húsvéti cikk, kiegyezés, dualista 

monarchia, közös ügy, gazdasági kiegyezés, Dunai Konföderáció, nemzetiségi 

törvény, horvát-magyar kiegyezés, Szabadelvű Párt, Szociáldemokrata Párt, 

választójog, torlódó társadalom, úri középosztály, dzsentri, kivándorlás, 

asszimiláció, zsidó emancipáció, állami anyakönyvezés, polgári házasság, bevett 

vallás, népoktatás, millennium. 

Személyek: Haynau, Alexander Bach, Deák Ferenc, Andrássy Gyula, Tisza 

Kálmán, Baross Gábor, Wekerle Sándor, Zichy Nándor, Prohászka Ottokár, 

Tisza István, Jászi Oszkár, Puskás Tivadar, Kandó Kálmán, Ganz Ábrahám. 

Topográfia: Arad, Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest, Bécs, Fiume, Bosznia-

Hercegovina. 

Kronológia: 1849. október 6. (az aradi vértanúk kivégzése), 1865 (Deák Ferenc 

húsvéti cikke), 1867 (a kiegyezés, Ferenc József megkoronázása), 1868 (a 



 

 

 

nemzetiségi és népiskolai törvény, a horvát-magyar kiegyezés), 1875–90 (Tisza 

Kálmán miniszterelnöksége), 1873 (Budapest létrejötte), 1896 (a millennium), 

1905 (a Szabadelvű Párt választási veresége, belpolitikai válság). 

 

 

Tematikai egység Az első világháború és következményei Órakeret 16 óra 

Előzetes tudás 
A tudomány és technika fejlődésének új szakasza. Nagyhatalmi konfliktusok és a 

szövetségi rendszerek kialakulása. A keleti kérdés. A dualista monarchia válsága.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló megérti, hogy ugyanazzal a történelmi eseménnyel kapcsolatban az 

okok és a következmények kiválasztása és logikai összerendezése között jelentős 

különbségek lehetnek. Érzékeli, hogy az okozati összefüggések feltárása közötti 

különbségek miatt lényeges eltérések lehetnek ugyanazon történelmi esemény 

bemutatása, értelmezése és értékelése között. Látja az első világháború 

kirobbanásához vezető okokat, és azok komplex jellegét. Felismeri, hogy a 

korábban kialakult nagyhatalmi egyensúly felbomlása, a gyarmatokért való 

versengés, a létrejövő katonai szövetségek, a fegyverkezési verseny és a 

megoldatlan balkáni helyzet együttesen vezetett a háborúhoz. Érti, hogy az új 

hadászati eszközök és módszerek alkalmazása elhúzódó harcokkal és óriási 

ember- és anyagi veszteséggel jártak, és minden állampolgárt érintettek. 

Felismeri a háború sajátos, az emberi történelemben ez idáig nem létező új 

vonásait. Tisztában van a háború emberiségre gyakorolt romboló morális 

hatásaival. Ismeri és érti a trianoni trauma lényegét, máig tartó hatásainak 

mozgatórugóit. Megérti, hogy a későbbi győztesek olyan – sok tekintetben 

irracionális, megalázó – békeszerződéseket kényszerítettek rá a legyőzöttekre, 

melyekkel igazolni lehetett a háborús társadalmi áldozatvállalás értelmét, 

ugyanakkor ezek magukban hordozták egy újabb fegyveres konfliktus kényszerét. 

Reálisan értékeli a történelmi tényeket, figyelembe véve a háborút lezáró 

békerendszert. Felismeri a békerendszer keltette új ellentmondásokat, különös 

tekintettel a kelet-közép-európai régióra. Érti az oroszországi események 

társadalmi, gazdasági, ideológiai hátterét és az emberi történelem további 

alakulására gyakorolt hatásait. Látja, hogy a világháború Európa hatalmi 

pozícióvesztését, az Egyesült Államok centrális helyzetbe kerülését, a 

bolsevizmus hatalomra jutását, a tömegdemokráciák kialakulását, valamint a 

korábban egységesülő világpiac felbomlását eredményezte. 

Képes különböző szövegek, hanganyagok, filmek stb. vizsgálatára és megítélésére 

a történelmi hitelesség szempontjából. Önálló véleményt tud megfogalmazni 

történelmi eseményekről. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az első világháború. 

Hadviselés. 

 

Magyarország az első 

világháborúban. 

 

A februári forradalom és a 

bolsevik hatalomátvétel. A 

diktatúra kiépülése Szovjet-

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, 

diagramokból. (Pl. 

háborús veszteségek.) 

 Önálló információgyűjtés 

adott témához különböző 

médiumokból. (Pl. 

haditudósítások, 

Földrajz:  

Európa domborzata és vízrajza. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

Móricz Zsigmond: Barbárok, Ady 

Endre, Babits Mihály háborús versei. 

 

Kémia:  

Hadászatban hasznosítható vegyi 



 

 

 

Oroszországban. 

 

A háborús vereség 

következményei 

Magyarországon: az Osztrák-

Magyar Monarchia 

felbomlása, az őszirózsás 

forradalom, a 

tanácsköztársaság. 

 

Az első világháborút lezáró 

békerendszer. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

A trianoni békediktátum. 

 

Új államok Közép-

Európában. A határon túli 

magyarság sorsa.  

Kisebbség, többség, 

nemzetiségek. 

 

plakátok.) 

 Információk gyűjtése 

múzeumokban. (Pl. a 

korszak helytörténeti 

vonatkozásai.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Különböző szövegek, 

képek, plakátok, 

karikatúrák vizsgálata a 

történelmi hitelesség 

szempontjából. (Pl. 

Ferenc József korának 

plakátjai, karikatúrái.) 

 Tanult ismeretek 

problémaközpontú 

elrendezése. (Pl. 

hadicélok, haditervek – 

békecélok, békeelvek, és 

ezek megvalósulása.) 

 

Kommunikáció: 

 Esszé írása történelmi-

társadalmi témákról (Pl. a 

trianoni békediktátum 

hatásai.) 

 Mások érvelésének 

összefoglalása és 

figyelembe vétele. A 

véleménykülönbségek 

tisztázása. (Pl. 

Magyarország részvétele 

a világháborúban.) 

 Történetek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. a 

magyar delegáció 

részvétele a 

béketárgyalásokon.) 

 

Tájékozódás térben és 

időben: 

 Kronológiai adatok 

rendezése. (Pl. a háború 

kiemelkedő eseményeinek 

időrendje.) 

 Néhány kiemelt esemény, 

jelenség topográfiai 

adatainak elhelyezése 

vaktérképen. (Pl. a 

békeszerződések területi 

vonatkozásai.) 

anyagok. 

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret: 

Tömegkommunikáció, médiumok 

hatása a mindennapi életre. 



 

 

 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

interpretáció, jelentőség, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, népesedés, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági 

szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, demokrácia, monarchia, 

köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, 

periféria, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés, antiklerikalizmus. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: villámháború – állóháború/állásháború, központi hatalmak, frontvonal, 

hátország, antant, jóvátétel, Népszövetség, revízió, reváns, bolsevik, szovjet, 

kommunizmus, őszirózsás forradalom, Kommunisták Magyarországi Pártja (KMP), 

egypártrendszer, proletárdiktatúra, ellenforradalom, kormányzó, vörösterror, 

fehérterror. 

Személyek: Lenin, Trockij, Wilson, Clemenceau, IV. Károly, Károlyi Mihály, Jászi 

Oszkár, Garami Ernő, Kun Béla, Apponyi Albert, Horthy Miklós. 

Topográfia: Szarajevó, Doberdó, Szentpétervár, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, 

Csehszlovákia, a balti államok, Lengyelország, a trianoni Magyarország. 

Kronológia: 1914–18 (az első világháború), 1914. június 28. (a szarajevói 

merénylet) 1914. július 28. (az Osztrák–Magyar Monarchia hadat üzen Szerbiának, 

a világháború kirobbanása), 1917 (a februári forradalom és a bolsevikok 

hatalomátvétele Oroszországban), 1918. október 31. (az őszirózsás forradalom 

győzelme), 1918. november 3. (a padovai fegyverszünet), 1919 (a békekonferencia 

kezdete, a versailles-i béke), 1919. március 21. – augusztus 1. (a proletárdiktatúra 

időszaka), 1920. június 4.(a trianoni békediktátum aláírása). 

 

 

Tematikai egység Európa és a világ a két világháború között Órakeret 18 óra 

Előzetes tudás 
A gazdasági világválság és következményei az Egyesült Államokban és 

Európában, diktatúrák és diktátorok földrészünkön. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló átlátja, hogy a politikai jogok kiterjesztése több országban a 

szociális demagógia felerősödésével járt, így utat nyitott a szélsőséges elemek 

hatalomra kerülésének, akik diktatórikus rendszereket vezettek be. Ismeri a 

diktatúrák működési mechanizmusát; tudja, hogy faji vagy osztályalapon, a 

bűnbakképzés eszköztárát alkalmazva embercsoportokat bélyegeztek meg, 

telepítettek ki, vagy gyilkoltak meg, és a társadalmat „fenyegető veszélyre” 

való tekintettel mindenkinek korlátozták a szabadságjogait. Látja, hogy a totális 

diktatúrák üldözték az egyházakat. 

Érti, hogy az emberek élete még akkor is különböző, ha ugyanabban a korban 

és ugyanabban az országban éltek, hiszen az adott korban is különböző 

gondolkodású emberek léteztek, ezért a korszakra jellemző általános dolgok 

nem mindig igazak mindenkire. 

A tanuló érti, hogy az Egyesült Államokban az 1920-as évek nagy gazdasági 

fejlődést és lényeges életmódbeli átalakulást hoztak (pl. az autók elterjedése), 

amelyet az évtized végi nagy válság követett. Látja, hogy a válságból való 

kilábalást különbözőképpen találták meg a világ vezető hatalmai és országai. 

Felismeri, hogy a háborús pusztítás, különösen a vereség és a gazdasági 

válságok egyik következménye a szélsőségek térnyerése. Belátja, hogy a 



 

 

 

korszakban megtörtént az elitkultúra és a tömegkultúra végérvényes szétválása. 

Tudja, hogy a korszakban hatalmas lépés történt a női emancipáció felé. 

Képes társadalmi-történelmi események összehasonlítására, értékrendek 

egybevetésére, azok értékelésére, saját álláspont megfogalmazására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az 1920-as évek politikai és 

gazdasági viszonyai. 

 

Demokráciák és 

tekintélyuralmi rendszerek 

Európában a két világháború 

között. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

társadalomkritika. 

 

Az olasz fasiszta állam és 

ideológia jellemzői. 

 

A kommunista diktatúra a 

Szovjetunióban. 

 

Az 1929-33-as 

világgazdasági válság 

jellemzői és következményei. 

Az Amerikai Egyesült 

Államok válasza a válságra: a 

New Deal. 

 

A nemzetiszocialista 

ideológia és a náci diktatúra 

jellemzői. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, 

propaganda. A fanatizmus 

jellemzői és formái. 

 

A totalitárius diktatúrák és az 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés különböző 

statisztikai táblázatokból, 

grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. a 

német választások 

eredményei 1928–33 

között; a 

munkanélküliség 

alakulása az Egyesült 

Államokban 1929–1937.) 

– Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek 

megfigyelése, 

következtetések 

levonása. (Pl. a GULAG 

táborainak élete 

Szolzsenyicin: Ivan 

Gyenyiszovics egy napja 

című műve alapján.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Feltevések 

megfogalmazása egyes 

társadalmi-történelmi 

jelenségek okairól. (Pl. az 

antiszemitizmus okai.) 

– Különböző szövegek, 

hanganyagok stb. 

vizsgálata a hitelesség 

szempontjából. (Pl. 

különböző 

propagandafilmek 

elemzése.) 

– Híres emberek, történelmi 

személyiségek jellemzése, 

feltevések 

megfogalmazása a 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, 

viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. 

Gandhi és a polgári 

engedetlenségi 

mozgalom.) 

Hittan: 

Az egyház története a két 

világháború között. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

Az avantgárd (pl. Apollinaire, 

Borges, Bulgakov, Faulkner, Thomas 

Mann, Orwell, Szolzsenyicin, Iszaak 

Babel). 

 

Vizuális kultúra:  

A technikai képalkotás: fényképezés, 

film jelentősége. 

Az avantgárd: Picasso: Guernica. 

Fényképek értelmezése. 

 

Ének-zene:  

Az avantgárd zene, a dzsessz. 

 

Biológia-egészségtan: Vitaminok, 

penicillin – antibiotikumok, 

védőoltások. 

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret: 

A média kifejező eszközei és ezek 

hatásmechanizmusa.  

A korszak stílusirányzatai. 

 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet – a berlini olimpia 

(1936). 

 

Informatika:  

Archív filmfelvételek keresése az 

interneten és elemzésük. 



 

 

 

egyházak. 

Nemzetközi viszonyok a két 

világháború között. 

A gyarmatok helyzete. 

Tudomány és művészet a két 

világháború között. 

Korok, korstílusok. 

 

Életmód és mindennapok a 

két világháború között. 

Nők és férfiak életmódja és 

társadalmi helyzete, 

életformák. 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a 

világgazdasági válság 

jelenségei.) 

 

Tájékozódás időben és 

térben: 

– A történelmi tér 

változásainak leolvasása 

különböző térképekről. 

(Pl. Köztes-Európa 

nemzetiségi térképének 

összevetése az első 

világháború előtti és 

utáni államhatárokkal.) 

– Történelmi időszakok 

összehasonlítása a 

változások mennyisége 

és gyorsasága 

szempontjából. (Pl. a 

hagyományos női szerep 

megváltozása fél 

évszázad alatt.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 

nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, 

demokrácia, parlamentarizmus, diktatúra, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

centrum, periféria, népképviselet, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: általános választójog, tömegpárt, fasizmus, korporatív állam, kisantant, 

Dawes-terv, pártállam, államosítás, kollektivizálás, tervutasításos rendszer, 

GULAG, személyi kultusz, koncepciós per, ateizmus, tőzsde, túltermelési válság, 

New Deal, totális diktatúra, tömeg propaganda, nemzetiszocializmus, fajelmélet, 

zsidóüldözés, Führer, SS, Berlin-Róma tengely, Anschluss, tekintélyelvű állam, 

erőszakmentes ellenállás, konkordátum, enciklika, magaskultúra (elitkultúra), 

tömegkultúra. 
Személyek: Mussolini, Sztálin, Roosevelt, Keynes, Hitler, Goebbels, Gandhi, XI. 

Piusz. 

Topográfia: Köztes-Európa, Szovjetunió, Brit Nemzetközösség, Berlin, weimari 

köztársaság, Moszkva, Saar-vidék, Rajna-vidék, Szudéta-vidék. 

Kronológia: 1922 (fasiszta hatalomátvétel Olaszországban, a Szovjetunió 

létrehozása), 1924 (a Dawes-terv), 1925 (a locarnói egyezmény), 1929 (lateráni 

szerződés), 1929–1933 (a világgazdasági válság), 1933 (Hitler hatalomra 

kerülése), 1936 (Berlin–Róma tengely), 1938 (Anschluss, a müncheni 



 

 

 

konferencia). 

 

 

Tematikai egység Magyarország a két világháború között Órakeret 16 óra 

Előzetes tudás 
Politikusportrék a két világháború közötti Magyarországon. Trianon és 

következményei – a nemzeti összetartozás napja. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló felismeri, hogy önmagában az a tény, hogy egy történelmi 

beszámolóban nincsenek valótlan tények és hamis állítások, nem biztosítja azt, 

hogy a beszámoló hiteles és megbízható képet ad az eseményekről. Félrevezető 

lehet például az, ha bizonyos tényeket nem említ, vagy olyan összefüggéseket 

sugall az események között, amelyek valójában nem léteztek. 

Érti a kisebbségi lét problémáit, átérzi a határok által elszakított területeken 

kisebbségi sorba kényszerített magyarság helyzetét. 

Szélsőségektől mentesen értékeli az adott történelmi időszakot, annak 

eseményeit és személyiségeit. Tisztában van a külpolitikai alternatívákkal és 

képes azonosítani azok mozgatórugóit. Érti, hogy a két világháború közötti 

magyar fejlődés legfontosabb mozgatórugója a trianoni békeszerződés és annak 

hatásaira való reflektálás volt. Tudatosulnak benne a trianoni békeszerződés 

politikai életre, gazdaságra, társadalomra és közgondolkodásra gyakorolt hatásai. 

Képes különböző időszakokat bemutató történelmi térképek összehasonlítására, 

a különböző változások (területi, etnikai, demográfiai stb.) hátterének a 

feltárására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A konszolidáció kezdete 

folyamata, jellemzői, 

eredményei és válsága. 

Államformák, államszervezet. 

 

A válság és hatása: a 

belpolitikai élet változásai az 

1930-as években. 

 

A magyar külpolitika céljai 

és lehetőségei a két 

világháború között. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

A revízió lépései és politikai 

következményei 

Magyarországon. 

 

Egyházak a Horthy-

korszakban 

 

Társadalom és életmód 

Magyarországon a két 

világháború között. 

Szegények és gazdagok 

világa. Egyenlőség, 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, 

grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. 

magyar gazdaság a két 

világháború között.) 

 Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek 

megfigyelése, 

következtetések levonása. 

(Pl. az egyes társadalmi 

csoportok 

életkörülményei.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltevések 

megfogalmazása a 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek 

mozgatórugóiról. (Pl. 

Horthy Miklós politikai 

életpályája.) 

 Történelmi – társadalmi 

adatok, modellek és 

elbeszélések elemzése a 

Földrajz:  

Magyarország és Közép-Európa 

természeti adottságai. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

A Nyugat mint folyóirat és mint 

mozgalom; József Attila; a népi írók; 

a határon túli irodalom. 

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret: 

Tömegkommunikáció, médiumok 

hatása a mindennapi életre, a magyar 

hangosfilmgyártás kezdetei. 

propaganda-eszközök 

 

Biológia-egészségtan:  

Szent-Györgyi Albert. 

 

Vizuális kultúra:  

avantgárd – Kassák Lajos. 

 

Informatika:  

Anyaggyűjtés tudatos és kritikus 

internethasználattal a revízió, 

irredentizmus témájában. 



 

 

 

emancipáció. 

 

Tudomány és művészet a két 

világháború között. 

 

Tömegkultúra és -sport. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, 

propaganda. 

bizonyosság, a lehetőség 

és a valószínűség 

szempontjából. (Pl. a 

magyar külpolitika 

mozgástere, alternatívái.) 

 Különböző hanganyagok, 

filmek vizsgálata a 

történelmi hitelesség 

szempontjából. (Pl. a 

korabeli játékfilmekből, 

híradókból kirajzolódó 

mindennapi élet és 

társadalomkép 

összevetése a történeti 

valósággal). 

 

Kommunikáció: 

 Önállóan gyűjtött 

képekből összeállítás, 

tabló készítése. (Pl. a 

Szent István-év 

helytörténeti 

vonatkozásai.) 

 Beszélgetés egy 

társadalmi, történelmi 

témáról. Saját vélemény 

érthető megfogalmazása. 

(Pl. az antiszemitizmus 

témában.) 

 

Tájékozódás térben és 

időben: 

 A világtörténet, az 

európai történelem, a 

magyar történelem eltérő 

időbeli ritmusának és 

kölcsönhatásainak 

elemzése. (Pl. a német 

befolyás erősödése és 

hatásai.) 

 Néhány kiemelt esemény, 

jelenség topográfiai 

helyének elhelyezése 

vaktérképen. (Pl. a 

revíziós politika 

eredményei 1938–39.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrobbanás, 

migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 



 

 

 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, monarchia, parlamentarizmus, 

közigazgatás, szuverenitás, centrum, periféria, választójog,  

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: konszolidáció, antiszemitizmus, numerus clausus, földreform, 

népszövetségi kölcsön, pengő, Magyar Nemzeti Bank, revízió, irredentizmus, 

kultúrfölény, társadalombiztosítás, agrárolló, népi mozgalom, KALOT, 

népfőiskola, a nyilas mozgalom, nyílt és titkos szavazás, zsidótörvény, győri 

program, első bécsi döntés. 

Személyek: Teleki Pál, Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Gömbös Gyula, Imrédy 

Béla, Szent-Györgyi Albert. 

Topográfia: Felvidék, Kárpátalja. 

Kronológia: 1920 (a numerus clausus, földreform) 1921–31 (Bethlen István 

miniszterelnöksége), 1927 (a pengő bevezetése), 1932–1936 (Gömbös Gyula 

miniszterelnöksége), 1938 (Szent István-év), 1938. november 2. (az első bécsi 

döntés), 1939. március (Kárpátalja visszacsatolása). 

 

 

Tematikai egység A második világháború Órakeret 15 óra 

Előzetes tudás 
A második világháború jellemzői és következményei. Magyarország a második 

világháborúban. A holokauszt Európában és Magyarországon. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló ismeri az újfajta hadviselés jellegzetességeit és azok hatásait, a 

hátországot, a civil lakosságot sem kímélő modern totális háború jellemzőit és a 

tömegpusztító hadászati eszközök használatát. Feltárja a politikai 

antiszemitizmus megnyilvánulásai megerősödésének mozgatórugóit, azonosítja 

veszélyeit.  

Elítéli a diszkriminációt, és elutasítja az ún. fajelméletet és következményeit 

(megkülönböztetés, jogfosztás, elkülönítés, deportálás, megsemmisítés). Tudja, 

hogy mennyi áldozattal, pusztítással járt a második világháború, és hogy a 

holokauszt az emberiség, valamint az egész magyarság tragédiája. Belátja, hogy 

az ország számára veszteség volt a hazai zsidó származású vagy náciellenes 

művészek, tudósok, feltalálok emigrációba kényszerülése (pl. Bartók, 

Neumann, Teller). Megismer olyan történelmi helyzeteket, amelyek a háborús 

viszonyok közötti népek, népcsoportok vagy személyek megmentését 

eredményezték. 

Megérti, miként került a háború során Magyarország kényszerpályára és ez 

milyen következményekkel járt az ország sorsát illetően. 

Képes önálló véleményt megfogalmazni társadalmi-történelmi eseményekről, 

azok főbb szereplőiről. Képes erkölcsi kérdéseket felvető élethelyzeteket 

felismerni és megvitatni, valamint a hatalmon lévők és a társadalom 

felelősségének mérlegelésére a hazánkat és az emberiséget érintő alapvető 

tragédiákban (pl. a doni katasztrófa, a holokauszt). 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A második világháború 

kitörése. Hadi és diplomáciai 

események a Szovjetunió 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés 

szaktudományi 

munkákból. (Pl. 

Magyarország háborús 

Fizika: 

Nukleáris energia, atombomba. 

 

Etika: 

Az intolerancia, a gyűlölet, a 



 

 

 

elleni német támadásig. 

Békék, háború, hadviselés. 

 

A fordulat a háború 

menetében. 

 

A szövetségesek 

együttműködése és győzelme. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

A második világháború 

jellemzői. A holokauszt. 

 

Magyarország háborúba 

lépése és részvétele a keleti 

fronton. 

 

Kállay Miklós 

miniszterelnöksége. 

 

A német megszállás és nyilas 

uralom. Felszabadulás és 

szovjet megszállás. 

 

Háborús veszteségeink. A 

zsidóüldözés társadalmi, 

eszmei háttere és holokauszt 

Magyarországon. 

A fanatizmus jellemzői és 

formái.  

 

A második világháború és az 

egyházak. 

veszteségeiről.) 

– Ismeretszerzés különböző 

írásos forrásokból. (Pl. az 

első és második 

zsidótörvény.) 

– Emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek 

megfigyelése, 

következtetések 

levonása. (Pl. 

kollaboránsok, 

ellenállók, embermentők 

a második 

világháborúban.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Híres emberek jellemzése 

(Pl. Churchill, a brit 

elszántság jelképe.) 

– Értékrendek 

összehasonlítása, saját 

értékek tisztázása. (Pl. 

Göring-, Höss-idézetek 

alapján a náci 

gondolkodásról.) 

– Történelmi-társadalmi 

jelenségek értékelése a 

saját értékrend alapján. 

(Pl. holokauszt.) 

– Filmek a történelmi 

hitelességének vizsgálata. 

(Pl. Bíbor és fekete 

[1983],  A halál ötven 

órája [1965].) 

– Kérdések megfogalmazása 

a forrás megbízhatóságára 

vonatkozóan (pl. Horthy 

Miklós emlékiratai 

kapcsán). 

– A zsidótörvények 

változásainak felismerése, 

az okok megkeresése. 

 

Kommunikáció: 

Események dramatikus 

megjelenítése. (Pl. 

Churchill és Roosevelt 

vitája a második front 

megnyitásának 

helyszínéről.) 

Érvelés: (Pl. A nácikkal 

kirekesztés, a rasszizmus. 

 

Hittan: 

Tanúságtevők a második világháború 

idején. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Radnóti Miklós, Semprun: A nagy 

utazás, Kertész Imre: Sorstalanság. 

Személyes történetek, naplók, 

memoárok 

 

Vizuális kultúra: 

A technikai képalkotás: fényképezés, 

a film jelentősége. 

Fényképek értelmezése (pl. Capa: A 

normandiai partraszállás fényképei) 

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret: 

Videó-interjúk, visszaemlékezések, a 

videó-interjú, mint műfaj elemzése 

 

Informatika: 

Archív filmfelvételek keresése az 

interneten, és elemzésük. 



 

 

 

szembeni fellépés 

lehetőségeiről.) 

 

Tájékozódás időben és 

térben: 

– A történelmi tér 

változásainak leolvasása 

térképekről. (Pl. a náci 

Németország és a 

Szovjetunió terjeszkedése 

1939–1941.) 

– Kronológiai adatok 

rendezése. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, 

népességfogyás, migráció, életmód, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, diktatúra, 

közigazgatás, birodalom, szuverenitás, emberi jog, állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: háromhatalmi egyezmény, tengelyhatalmak, koncentrációs tábor, 

megsemmisítő tábor, népirtás, emberirtás, holokauszt, partizán, totális háború, 

furcsa háború, hadigazdaság, nyílt város, Vörös Hadsereg, antifasiszta koalíció, 

fegyveres semlegesség, második bécsi döntés, „hintapolitika”, gettó, deportálás, 

munkaszolgálat, hadifogság, kiugrási kísérlet, malenkij robot. 

Személyek: Hitler, Churchill, Sztálin, Roosevelt, Rommel, Montgomery, Zsukov, 

Eisenhower, De Gaulle, Bárdossy László, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc, 

Wallenberg, XII. Piusz, Rotta nuncius. 

Topográfia: Leningrád, Pearl Harbor, Midway, El-Alamein, Sztálingrád, Kurszk, 

Auschwitz, Jalta, Potsdam, Hirosima, Normandia, Újvidék, Kamenyec-podolszki, 

Voronyezs, Don-kanyar, Délvidék és Észak-Erdély. 

Kronológia: 1939. augusztus 23. (a szovjet-német megnemtámadási egyezmény), 

1939. szeptember 1. (Németország megtámadja Lengyelországot, kitör a második 

világháború), 1941. június 22. (Németország megtámadja a Szovjetuniót), 1942 

(Midway-szigeteknél lezajlott ütközet, el-alameini csata), 1943 (véget ér a 

sztálingrádi csata, a kurszki csata), 1944. június 6. (megkezdődik a szövetségesek 

normandiai partraszállása), 1945. február (a jaltai konferencia), 1945. május 9. (az 

európai háború befejeződése), 1945. augusztus 6. (atomtámadás Hirosima ellen), 

1945. szeptember 2. (Japán fegyverletételével véget ér a második világháború). 

1940. augusztus 30. (a második bécsi döntés), 1941. április (magyar támadás 

Jugoszlávia ellen), 1941. június 26. (Kassa bombázása), 1942–1944 tavasza 

(Kállay Miklós miniszterelnöksége), 1943. január (a doni katasztrófa), 1944. 

március 19. (a németek megszállják Magyarországot), 1944. október 15. (Horthy 

Miklós sikertelen kiugrási kísérlete, nyilas hatalomátvétel), 1944. december 21. 

(Debrecenben összeül az Ideiglenes Nemzetgyűlés), 1945. április (Magyarország 

felszabadítása a náci uralom alól, a szovjet megszállás kezdete, a háború vége 

Magyarországon). 
 



 

 

 

12. évfolyam 

 

Óraszám: 93 óra/év 

   3 óra/hét 

 

Tankönyv: Száray Miklós: Történelem 12. évfolyam (Nemzeti Tankönyvkiadó) 

Segédtankönyv: Pedagógiai Program/ Helyi Tanterv 

  

Segédanyagok: 
 Képes történelmi atlasz (Cartographia) 

 Falitérképek 

 Időszalag 

 Memória kártya 

 Fogalomtár 

 Digitális tananyagok 

 Filmek 

 

Számonkérés formái: 

 Szóbeli és írásbeli felelet, dolgozat, témazáró dolgozat, kiselőadás, házi dolgozat, gyűjtőmunka, 

valamint a Pedagógiai Program és a Helyi tanterv SNI és BTMN tanulókra vonatkozó általános 

elvei alapján történik. 

 

 

Ajánlás az éves óraszám felosztására 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Témakör 
Óraszám 

 Bevezetés 1 óra 

1. 
Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ 

kiépülése 
8 óra 

2. 
A két világrendszer versengése, a szovjet tömb 

felbomlása 
8 óra 

3. Magyarország 1945–1956 között 10 óra 

4. Kádár-korszak 10 óra 

5. 
Az egységesülő Európa, a globalizáció 

kiteljesedése 
8 óra 

6. 
A demokratikus viszonyok megteremtése és 

kiépítése Magyarországon 
6 óra 

7. Társadalmi ismeretek 4 óra 

8. Állampolgári ismeretek 4 óra 

9. Pénzügyi és gazdasági kultúra 4,5 óra 

10. Munkavállalás 4,5 óra 

11. Rendszerező ismétlés 25 óra 



 

 

 

Tematikai 

egység 
Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 

Órakeret 8 

óra 

Előzetes tudás 

A második világháború eseményei, a sztálinizmus jellemzői, az Amerikai Egyesült 

Államok politikai és gazdasági viszonyai, a gyarmatok helyzete a két világháború 

között.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló felismeri, hogy a katonai és a gazdasági erőviszonyok között lehetnek 

összefüggések. A katonai fölény azonban nem jelent feltétlenül gazdasági és kulturális 

fölényt. 

Felismeri és elítéli a diktatórikus rendszerek szabadságot korlátozó és versenyképtelen 

vonásait. Belátja, hogy a demokrácia a közös döntés intézményrendszerének az 

emberi jogokat leginkább biztosító formája. 

A tanuló értelmezi a háború utáni helyzetet és a megosztott világ kialakulásának 

folyamatát. Felismeri a hidegháború keltette helyi háborúk máig ható 

következményeit. Hiteles kép alakul ki benne a két tömbben élők különböző 

helyzetéről, mindennapjairól. 

Képes társadalmi-történelmi jelenségeket értékrendek alapján mérlegelni, társadalmi-

történelmi témákat vizuálisan ábrázolni, valamint a történelmi időben történő 

sokoldalú tájékozódásra. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nyugati országok gazdasági és 

katonai integrációja. Az új 

világgazdasági rendszer 

kialakulása. 

Erőforrások és termelési 

kultúrák. 

 

A szovjet tömb kialakulása, 

jellemzői. 

 

A hidegháborús szembenállás, a 

kétpólusú világ, a megosztott 

Európa. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

A gyarmati rendszer felbomlása 

(India, Kína), a „harmadik világ”. 

 

A közel-keleti konfliktusok. 

Izrael Állam létrejötte, az arab 

világ átalakulása. 

 

A katolikus egyház a kétpólusú 

világban 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés különböző 

írásos forrásokból, vizuális 

rendezők készítése. (Pl. a két 

szuperhatalom jellemzőinek 

összegyűjtése.) 

 A tanultak felhasználása új 

feladathelyzetekben. (Pl. 

Kelet-Közép-Európa 

országainak szovjetizálása.) 

 

Kommunikáció: 

 Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a két 

szuperhatalom katonai 

kiadásai.) 

 Beszélgetés egy társadalmi, 

történelmi témáról. Saját 

vélemény megfogalmazása. 

(Pl. az iszlám 

fundamentalizmus okai, 

hatásai.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

 Múltban élt emberek életének 

összehasonlítása a jelennel. 

(Pl. Közép-Európa államai a 

szocializmus időszakában és 

napjainkban.) 

 Tanult helyek megkeresése a 

térképen. (Pl. a két tömb 

Hittan: 

A második vatikáni zsinat. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Orwell, Szolzsenyicin, Hrabal, 

Camus, Garcia Marquez. 

 

Kémia: 

Hidrogénbomba, nukleáris 

fegyverek. 

 

Vizuális kultúra: 

A posztmodern, intermediális 

művészet. 

 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet. 



 

 

 

meghatározó államai.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági 

szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, emberi jog, 

állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, népképviselet, 

demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), szuperhatalom, vasfüggöny, 

hidegháború, fegyverkezési verseny, kétpólusú világ, NATO, Varsói Szerződés, 

KGST, Európai Gazdasági Közösség (Közös Piac), berlini fal, kereszténydemokrácia, 

harmadik világ, el nem kötelezettek mozgalma, újantiszemitizmus. 

Személyek: Sztálin Mao Ce-tung, Truman, Schuman, Adenauer, Hruscsov, Kennedy 

Ben Gurion, XXIII. János. 

Topográfia: NSZK, NDK, Izrael, Kuba, Korea, Vietnam. 

Kronológia: 1945 (az ENSZ létrejötte), 1947 (a Truman-elv, a párizsi béke, India 

függetlensége), 1948 (Izrael létrejötte), 1949 (az NSZK, az NDK, a NATO, a KGST, 

a Kínai Népköztársaság létrejötte, a szovjet atombomba), 1950–1953 (a koreai 

háború), 1956 (az SZKP XX. kongresszusa, a szuezi válság,), 1957 (a római 

szerződések), 1959 (a kubai forradalom), 1961 (a berlini fal építése, Gagarin 

űrrepülése), 1962 (a kubai rakétaválság), 1962–1965 (a második vatikáni zsinat),  

 

 

Tematikai 

egység 
A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

A kétpólusú világ kialakulása a második világháborút követő években. A szovjet 

tömb és a nyugati integráció legfontosabb jellemzői. A hidegháborús szembenállás. 

A gyarmati rendszer felbomlása.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló érti és tudja, hogy milyen tényezők vezettek a kétpólusú világrend 

megszűnéséhez. 

Felismeri a kommunista társadalmi-gazdasági berendezkedés fejlődésképtelenségét. 

Érti a két világrendszer közötti versengés legfontosabb mozgatórugóit, ismeri annak 

legfontosabb állomásait. Átlátja a leglényegesebb különbségeket a két szembenálló 

tömb országai között a politikai rendszer működése, a gazdaság, a társadalom és az 

életmód terén. Felismeri, hogy a modern technológia, a globalizációs folyamatok, a 

szabadság ideológiája és a kommunikációs rendszerek milyen szerepet töltöttek be a 

szovjet típusú rendszerek bukásában. 

Képes ismereteket meríteni különböző történelmi, társadalomtudományi, filozófiai 

és etikai kézikönyvekből, atlaszokból. Ezek tanulmányozását követően kialakult 

álláspontját képes vitában megvédeni. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szovjet-amerikai konfliktusok, a 

versengés és együttműködés 

formái, területei. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Különböző élethelyzetek 

megfigyelése. (Pl. 

Hittan: 

Ökumenikus törekvések. 

 

Mozgóképkultúra és 



 

 

 

Demokrácia és a fogyasztói 

társadalom nyugaton – diktatúra 

és hiánygazdaság keleten. 

 

A vallások, az életmód 

(szabadidő, sport, turizmus) és a 

kulturális szokások (divat, zene) 

változásai a korszakban. 

 

A kétpólusú világrend 

megszűnése: Németország 

egyesítése, a Szovjetunió és 

Jugoszlávia szétesése. 

mindennapi élet a vasfüggöny 

két oldalán.) 

 Egy történelmi oknyomozás 

megtervezése. (Pl. az SZKP 

XX. kongresszusa.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltevések történelmi 

személyiségek cselekedeteinek 

mozgatórugóiról. (Pl. szovjet 

és amerikai politikusok szerepe 

a korszakban.) 

 Elbeszélések, filmek 

vizsgálata a hitelesség 

szempontjából. (Pl. A mások 

élete [2006].) 

 Mindennapi élethelyzetek 

elbeszélése, eljátszása a 

különböző szereplők 

nézőpontjából. (Pl. a hippi-

mozgalom.) 

 

Kommunikáció: 

Képi és egyéb információk 

elemzése. (Pl. szovjet és 

amerikai karikatúrák 

elemzése.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

 Kronológiai adatok 

rendezése. (Pl. a 

hidegháború, enyhülés, kis 

hidegháború.) 

 Egyszerű térképvázlatok 

készítése. 

médiaismeret: 

Tömegkommunikáció, a média 

és a mindennapi élet. 

 

Informatika:  

Neumann János és a modern 

számítógépek. Az internet. 

 

Biológia-egészségtan:  

A DNS és a géntechnológia. 

 

Fizika:  

Az űrkutatás. 

 

Ének-zene:  

A beat és a rock. Szórakoztató 

zenei műfajok. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi források, tény és bizonyíték, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági 

szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, emberi jog, 

állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 

népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: fegyverkezési verseny, enyhülési politika, szociális piacgazdaság, 

ökumené, materializmus, szekularizáció, harmadik világ, beat korszak, hippi 

mozgalom, olajválság, iszlám fundamentalizmus, terrorizmus, Charta ’77 

mozgalom, prágai tavasz, diáklázadások, szolidaritás, Európai Unió, PC, 

mobiltelefon. 



 

 

 

Személyek: Tito, De Gaulle, Brezsnyev, Ceauşescu, Willy Brandt, Thatcher, Reagan, 

Gorbacsov, Helmuth Kohl, Lech Wałęsa, Václav Havel, VI. Pál, II. János Pál. 

Topográfia: Berlin, Helsinki, Prága, Gdańsk, Csernobil, Temesvár. Kronológia: 

1964–1973 (a vietnami háború), 1965 (a keleti és nyugati egyház közötti kölcsönös 

kiközösítés visszavonása), 1967 (a „hatnapos háború”),.1968 (a prágai tavasz, a 

Brezsnyev-doktrína, párizsi diáklázadások), 1969 (az első Holdra szállás), 1972 

(SALT-1 szerződés), 1975 (a helsinki értekezlet), 1979 (SALT-2 szerződés, szovjet 

csapatok Afganisztánban), 1989 (a kelet-közép-európai rendszerváltások, a berlini 

fal lebontása), 1991 (a Szovjetunió szétesése, a délszláv válság és az Öböl-háború 

kirobbanása). 

 

 

Tematikai egység Magyarország 1945–1956 között Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás 

A szovjet megszállás és a kommunista diktatúra jellemzői. Az 1956-os forradalom 

és szabadságharc kiemelkedő személyiségei és céljai. A határon túli magyarság 

sorsa. Október 23. mint iskolai ünnepély. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló felismeri, hogy amikor egy esemény bekövetkeztének az okait 

kutatjuk, nemcsak azt a kérdést kell feltenni magunknak, hogy miért következett 

be az az esemény, hanem azt is, hogy miért nem valami más történt helyette. Látja 

a magyar és az egyetemes történelem összefüggéseit. Átlátja, hogy nehéz 

történelmi helyzetben az emberek nézeteit, döntéseit és cselekedeteit élethelyzetük 

miként befolyásolja.  

Megismeri és elítéli a totális kommunista diktatúra emberiség elleni bűneit. Átérzi 

a szabadságharc hőseinek és áldozatainak a sorsát, szolidáris velük. Belátja, hogy a 

szovjet megszállás és a kommunista diktatúra a lakosságot szabadságjogaiban 

korlátozta. A jogfosztások következményeként számosan emigrációba 

kényszerültek, amely az ország számára veszteség volt. 

Felismeri a szovjet megszállás és az ebből fakadó korlátozott állami szuverenitás 

következményeit. Megérti, hogy Magyarországnak 1956-ban a rendkívül 

kedvezőtlen nemzetközi helyzetben, az erőegyensúlyra épülő politikai 

viszonyrendszerben nem sikerült kiszakadnia a szovjet tömbből. Felismeri, hogy 

az 1956-os forradalom és szabadságharc jelenlegi demokratikus rendünk egyik 

talpköve. 

Képes felhasználni különböző visszaemlékezők adatközléseit, kiszűrve azok 

szubjektív elemeit, objektív történelmi kép kialakítása céljából az adott korról. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyarország szovjetizálása, 

a kommunista diktatúra 

kiépítése, jellemzői. 

Függetlenség és alávetettség. 

 

Az egypárti diktatúra 

működése a Rákosi-

korszakban, valamint a 

gazdasági élet 

jellegzetességei. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

társadalomkritika. 

 

Egyházüldözés 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés személyes 

beszélgetésekből és 

megfigyeléséből. (Pl. az 

1956-os események 

résztvevőinek 

visszaemlékezéseiből.) 

 A tanultak felhasználása 

új helyzetekben. (Pl. 

Magyarország 

szovjetizálása.) 

 Egy történelmi 

oknyomozás 

megtervezése. (Pl. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Illyés Gyula: Egy mondat a 

zsarnokságról. 

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret: 

Dokumentumfilmek, híradók elemzése. 

 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet, magyar részvétel és 

sikerek a korszak olimpiáin. 

 

Informatika: 

Multimédia CD-ROM használatával 

Magyarország XX. századi 



 

 

 

Magyarországon 1945–56 

 

Életmód, életviszonyok, 

munka, sport, kultúra, 

szórakozás. 

 

Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc okai, háttere, 

főbb eseményei, jellemzői, 

szereplői. 

Forradalom, reform és 

kompromisszum. 

Mindszenty-per, Tóth 

Ilona ügye.) 

 Ismeretszerzés különböző 

írásos forrásokból, 

vizuális rendezők 

készítése. (Pl. Magyar 

lakosság kivándorlásának 

és emigrációjának 

irányai, célállomásai [pl. 

Nyugat Európa országai, 

USA, Izrael] 

létszámadatai, és 

következményei.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltételezések 

megfogalmazása híres 

emberek viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. 

Nagy Imre/Kádár János 

1956-os szerepvállalása.) 

 Érvek gyűjtése feltevések 

mellett és ellen, az érvek 

kritikai értékelése. (Pl. 

koncepciós perek.) 

 Többféleképpen 

értelmezhető szövegek 

jelentésrétegeinek 

feltárása. (Pl. a Rákosi-

korszak viccei.) 

 

Kommunikáció: 

 Beszélgetés egy 

történelmi témáról. (Pl. a 

Nyugat magatartása 

1956-ban.) 

 Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. az 1945. és 

1947. évi választások 

eredményei.) 

 

Tájékozódás időben és 

térben: 

A világtörténet, az európai 

és a magyar történelem 

kölcsönhatásainak 

elemzése. (Pl. az 1956-os 

forradalom és környezete.) 

eseményeinek és azok hátterének 

megismerése. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi 

nézőpont. 



 

 

 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági 

szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, 

közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, emberi jog, 

állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés, egyházüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: Szövetséges Ellenőrző Bizottság, földosztás, Független Kisgazdapárt, 

Nemzeti Parasztpárt, Magyar Kommunista Párt, Szociáldemokrata Párt, háborús 

bűnös, népbíróság, kitelepítés, lakosságcsere, Magyar Dolgozók Pártja (MDP), 

államosítás, népköztársaság, internálás, osztályharc, ÁVH, besúgó hálózat, ügynök, 

egypártrendszer, pártállam, Állami Egyházügyi Hivatal, békepap, reakciós, 

koncepciós perek, kulák, szövetkezet, beszolgáltatás, iparosítás, kétkeresős 

családmodell, aranycsapat, Petőfi Kör, MEFESZ, intervenció. 

Személyek: Mindszenty József, Tildy Zoltán, Nagy Ferenc, Kovács Béla, Kéthly 

Anna, Esterházy János, Márton Áron, Rákosi Mátyás, Rajk László, Kádár János, 

Nagy Imre, Maléter Pál, Bibó István. 

Topográfia: Recsk, Hortobágy, Sztálinváros (Dunaújváros), az 1956-os forradalom 

főbb fővárosi helyszínei, Mosonmagyaróvár. 

Kronológia: 1945. március (földosztás), 1946 (a forint bevezetése, egyesületek 

feloszlatása), 1947. február 10. (a párizsi béke), 1947 (kékcédulás választások), 1948 

(a Magyar Dolgozók Pártjának megalakulása, a nyílt kommunista diktatúra kezdete, 

az iskolák államosítása), 1949 (a kommunista alkotmány, a Mindszenty- és a Rajk-

per), 1950 (a szerzetesrendek betiltása, a tanácsrendszer létrejötte), 1953–55 (Nagy 

Imre első miniszterelnöksége), 1956. október 23. (a forradalom kirobbanása), 1956. 

október 28. (a forradalom győzelme), 1956. november 4. (szovjet támadás indul 

Magyarország ellen). 

 

 

Tematikai egység A Kádár-korszak  
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A Kádár-korszak legfontosabb politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális 

jellemzői. A szocialista rendszer válságának okai. A magyar rendszerváltozás 

fordulópontjai és főszereplői. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló családtagjain keresztül tájékozódik a megélt és megírt történelem 

különbözőségeiről. 

Tudatosítja a hatalom által a társadalomra kényszerített kompromisszum 

jellemzőit és hatásait. Átlátja a szocialista időszak Magyarország további 

történelmére és jelenére gyakorolt hatásait. Megérti, hogy Kádár János személye 

és a nevével fémjelzett korszak miért osztja meg ma is a közvéleményt. 

A tanuló megismeri az 1956-os forradalom és szabadságharcot követő kegyetlen 

megtorlás tényeit, a törvénytelen bírósági tárgyalások, ítéletek jellemzőit. Ismeri 

a Kádár-rendszer jellegét és tisztában van annak mozgásterével. Képes 

sokoldalúan elemezni a Kádár-rendszer válságának és bukásának okait, 

körülményeit, felismeri a rendszer lényegi reformálhatatlanságát. Ismeri a békés 

rendszerváltozás menetét. 

Képes mások érvelésének összefoglalására, értékelésére és figyelembe vételére, 



 

 

 

meghatározott álláspontok cáfolására, véleménykülönbségek tisztázására, 

valamint a saját álláspont gazdagítására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Megtorlás és a konszolidáció. 

 

Gazdasági reformok, társadalmi 

változások a Kádár-korszakban. 

 

Egyházak a Kádár-korszakban 

 

Életmód és mindennapok, a 

szellemi- és sportélet. 

 

A Kádár-rendszer válsága, a 

külpolitikai változások és az 

ellenzéki mozgalmak. 

 

A rendszerváltozás 

„forgatókönyve”, mérlege, 

nyertesek és vesztesek. 

Forradalom, reform és 

kompromisszum. 

 

Nemzeti és etnikai kisebbségek 

Magyarországon a kétpólusú 

világ időszakában. 

Népesség, demográfia. 

 

A határon túli és a világban 

szétszóródott magyarság helyzete 

a kétpólusú világ időszakában. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, diagramokból. 

(Pl. a földterületek 

nagyságának változása 1956–

1980 között.) 

 Ismeretszerzés írásos 

forrásokból. (Pl. a gazdasági 

mechanizmus reformja.)  

 Emberi magatartástípusok, 

élethelyzetek megfigyelése, 

következtetések levonása. 

(Pl. a Kádár-korszak 

besúgói; ellenzéke.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltevések megfogalmazása 

egyes társadalmi-történelmi 

jelenségek hátteréről. (Pl. a 

magyar társadalom 

megbékélése a kádári 

hatalommal.) 

 Tételmondat meghatározása, 

szövegtömörítés. (Pl. a 

rendszerváltó pártok 

programjai.) 

 Többféleképpen értelmezhető 

szövegek jelentésrétegeinek 

feltárása. (Pl. a Kádár-korszak 

viccei.) 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a parlamenti 

patkó az 1990-es választás 

után.) 

– Beszámoló, kiselőadás 

tartása (Pl. ifjúsági 

szubkultúrák a Kádár-

korszakban címmel.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

A világtörténet, az európai és 

a magyar történelem 

kölcsönhatásainak elemzése. 

(Pl. összehasonlító 

kronológiai táblázat 

készítése.) 

Magyar nyelv és irodalom: 

Németh László, Nagy László, 

Sütő András, Weöres Sándor, 

Ottlik Géza, Örkény István. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Dokumentumfilmek, híradók 

elemzése; stílusirányzatok: 

budapesti iskola. 

 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet, magyar 

részvétel és sikerek a korszak 

olimpiáin. 



 

 

 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrobbanás, 

migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrások, 

gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, 

közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, emberi jog, 

állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), disszidens, amnesztia, keleti 

politika, új gazdasági mechanizmus, háztáji, második gazdaság, „három T”, 

lakótelep, televízió, Rubik kocka, ellenzéki mozgalmak, szamizdat,besúgó, ügynök, 

monori találkozó, lakiteleki találkozó, ellenzéki kerekasztal, spontán privatizáció, 

falurombolás, MDF, SZDSZ, FIDESZ, MSZMP, FKgP, KDNP, MSZP, 

többpártrendszer, gyülekezési jog, pluralizmus, jogállam, nemzeti kerekasztal, 

sarkalatos törvények, Alkotmánybíróság. 

Személyek: Kádár János, Nagy Imre, Pozsgay Imre, Tőkés László, Antall József, 

Göncz Árpád, Sólyom László, Teller Ede. 

Topográfia: Salgótarján, Szászhalombatta, Monor, Lakitelek, Bős-Nagymaros. 

Kronológia: 1958 (Nagy Imre kivégzése), 1963 (részleges amnesztia), 1964 (a 

vatikáni-magyar részleges megállapodás), 1968 (az új gazdasági mechanizmus 

bevezetése), 1971 (Mindszenty József elhagyja Magyarországot), 1978 (az Egyesült 

Államok visszaadja a Szent Koronát), 1985 (a monori találkozó), 1987 (a lakiteleki 

találkozó), 1980 (Farkas Bertalan a világűrben), 1989. június 16. (Nagy Imre és 

társainak újratemetése), 1989. október 23. (a harmadik Magyar Köztársaság 

kikiáltása), 1989 (társasági és egyesülési törvény), 1990 (szabad országgyűlési és 

önkormányzati választások), 1991 (a szovjet csapatok kivonása Magyarországról). 

 

 

Tematikai egység Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Az Európai Unió létrejötte és az európai polgárok alapvető jogai. 

A vasfüggöny lebontása és következményei a keleti blokk országaiban. Globális 

problémák: urbanizáció, környezetszennyezés, terrorizmus, migráció, 

klímaváltozás. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

 A tanuló tisztázza álláspontját a globalizációval kapcsolatban, annak előnyei és 

hátrányai ismeretében. 

Azonosul a fő morális célokkal (demokrácia, antirasszizmus, háborúellenesség), 

felismerve azok esetenkénti ellentmondásait is. Képes a demokratikus értékek 

ismeretében a történelmi-társadalmi kérdések, folyamatok árnyalt megítélésére, 

érti a felelős állampolgári magatartás lényegét. Kialakul benne a környezettudatos 

magatartás, ismeri az ehhez kapcsolódó egyéni feladatokat, valamint felismeri a 

társadalom egészének érdekeit. 

Megismeri a globalizáció fő mozgatórugóit, és tisztában vannak a világ 

fejlődésére gyakorolt hatásaival. Képes a globalizációs folyamatok, kihívások és 

az egységesülő Európa előnyeinek és hátrányainak sokoldalú feldolgozására. 

Képes önálló esszé készítéséhez önálló kérdések világos megfogalmazására, és 



 

 

 

magának az esszének a megírására is. Képes más iskolai tantárgyak 

ismeretanyagának a felhasználására is. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az információs – technikai 

forradalom és a tudásipar. A 

globális világgazdaság új 

kihívásai és ellenmondásai. 

Technikai fejlődés feltételei és 

következményei. 

Erőforrások és termelési 

kultúrák. 

 

A fenntarthatóság dilemmái. A 

civilizációk, kultúrák közötti 

ellentétek kiéleződése. 

 

Az egypólusútól a többpólusú 

világrend felé. 

 

A mediatizált világ. A 

tömegkultúra új jelenségei 

napjainkban. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, 

propaganda. 

 

Az Európai Unió alapelvei, 

intézményei, működése és 

problémái. 

 

A katolikus egyház társadalmi 

tanítása 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Az internet felhasználása 

történelmi ismeretek 

szerzésére. (Pl. 

atomfegyverrel rendelkező 

országok az ezredforduló 

után.) 

 Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák, vázlatok) 

készítése. (Pl. a mai hatalmi 

viszonyokat bemutató ábra.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Adatok, modellek, 

elbeszélések elemzése a 

bizonyosság, a lehetőség és a 

valószínűség szempontjából. 

(Pl. globális világ 

fejlődésének határai.) 

 Erkölcsi kérdéseket felvető 

helyzetek felismerése, 

bemutatása. (Pl. klónozás, 

abortusz) 

 

Kommunikáció:  

 Tabló készítése önállóan 

gyűjtött képekből. (Pl. 

globális környezeti 

problémák.) 

 Beszélgetés (vita) társadalmi, 

történelmi témákról. (Pl. 

Brazília, Oroszország, India, 

Kína) megnövekedett 

szerepe.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

A világtörténet, az európai 

történelem, a magyar 

történelem eltérő időbeli 

ritmusának és 

kölcsönhatásainak elemzése. 

(Pl. centrumok és perifériák 

napjainkban.) 

Földrajz: 

Az EU kialakulása, jellemzői, 

tagállamai; globális 

világgazdaság napjainkban, 

globális környezeti problémák; 

népesség, népesedés, 

urbanizáció; fejlődő és fejlett 

országok gazdaságának 

jellemzői; Kína. 

 

Hittan: 

Keresztény válaszok korunk 

erkölcsi kérdéseire. 

 

Informatika: 

Információk gyűjtése az 

internetről. Bemutatók, 

dokumentumok készítése. 

Információs társadalom. 

Információkeresés, információ-

felhasználás. 

 

Etika; filozófia: 

Korunk erkölcsi 

kihívásai. 

 

Ének-zene: 

Világzene. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrobbanás, 



 

 

 

migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, centrum, periféria, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, 

önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: globalizáció, multikulturalizmus, nemzetközi terrorizmus, vallási 

fanatizmus, fogyasztói társadalom, adósságspirál, globális felmelegedés, ökológiai 

katasztrófa, fenntarthatóság, környezetvédelem, fiatalodó és öregedő társadalom, 

migráció, foglalkozási szerkezet, diszkrimináció, integráció, euró, internet, 

tömegkommunikáció, enciklika, szubszidiaritás, közjó, szolidaritás. 

Személyek: George Bush, Borisz Jelcin, Bill Clinton, Tony Blair, George W. Bush. 

Topográfia: az EU tagállamai. 

Kronológia: 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 1993 (Csehország és Szlovákia 

szétválása), 1995 (a schengeni egyezmény életbe lépése), 1999 (a NATO bombázza 

Szerbiát), 2001 (terrortámadás az Egyesült Államok ellen), 2002 (az euró 

bevezetése), 2004 (tíz új tagállam csatlakozik az EU-hoz, köztük Magyarország is). 

 

 

Tematikai egység 
A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése 

Magyarországon 
Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás 

A magyar rendszerváltozás fordulópontjai és főszereplői. A demokratikus 

viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon. A szomszédos 

országokban élő magyarság sorsa. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló híve és őrzője demokratikus rendszerünk vívmányainak, elkötelezettje 

a továbbfejlesztésének. 

Felismeri a közösségi és egyéni érdekek ütközését, kiegyenlítési törekvéseit a 

társadalomban. Megérti a kisebbségi lét problémáit a Magyarországon élő etnikai 

és kulturális kisebbségek, illetve a határokon túl élő magyar kisebbség 

szempontjából egyaránt. 

A tanuló átlátja a békés rendszerváltás jelentőségét és tudatosulnak benne annak 

árnyoldalai, ellentmondásai (pl. forradalomszerű átalakulások társadalmi 

egyeztetés nélkül). Belátja, hogy a rendszerváltozásnak nyertesei és vesztesei 

egyaránt voltak, nem mindig a társadalmi igazságosságnak megfelelően. Tisztában 

van a rendszerváltozás előtti és az azt követő időszak politikai és gazdasági 

rendszere közötti legfontosabb különbségekkel. Reális kép alakul ki benne 

Magyarország szerepéről és lehetőségeiről az európai integráción belül, továbbá 

ismeri fontosabb külkapcsolatait, és tudatosul benne a jelentősebb nemzetiségi és 

emigráns közösségek híd-szerepe. 

Képes a nemzet, kisebbség és a helyi társadalmak fogalmak szakszerű 

használatára. Érvekkel is alátámasztott véleményt tud megfogalmazni az elmúlt 

évtizedek hazai gazdasági-társadalmi folyamatairól. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A posztszocialista régió és 

Magyarország helyzete, 

problémái 1990 után. 

 

A közjogi rendszer jogállami 

átalakítása és 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, 

grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. 

Informatika: 

Információkeresés, információ-

felhasználás. 

 

Matematika: 

Diagramok, táblázatok, grafikonok – 



 

 

 

intézményrendszere 1990 

után. 

Hatalommegosztás formái, 

színterei. 

 

A piacgazdaságra való áttérés 

és az átalakulás 

ellentmondásai, regionális 

gazdasági különbségek. 

 

Magyarország euroatlanti 

csatlakozásának folyamata 

Fölzárkózás, lemaradás. 

 

A társadalmi 

egyenlőtlenségek és a 

mobilitás problémái. A 

magyarországi cigányok 

(romák). Nők, férfiak 

életmódja és társadalmi 

helyzete, életformák, 

szegények és gazdagok 

világa. 

 

A határon túli magyarság 

helyzete. Magyarok a 

nagyvilágban. 

Kisebbség, többség, 

nemzetiségek. 

Magyarország 

demográfiai helyzete, 

vallási statisztikái.) 

 Magatartástípusok, 

élethelyzetek 

megfigyelése, 

következtetések levonása. 

(Pl. kisebbségek határon 

innen és túl.) 

 Az internet felhasználása 

történelmi ismeretek 

szerzésére. (Pl. 

Magyarország és az 

Európai Unió 

kapcsolata.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Különbségek felismerése, 

a változások nyomon 

követése egy-egy 

történelmi jelenség 

kapcsán. (Pl. 

Magyarország 

államberendezkedésének 

változásai a XX. század 

folyamán.) 

 

Kommunikáció:  

 Beszélgetés (vita) egy 

társadalmi, történelmi 

témáról. Saját vélemény 

megfogalmazása. (Pl. 

cigányság romák 

integrációja.) 

 Események, történetek, 

jelenségek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. 

hajléktalansors, 

munkanélküliség, a 

mélyszegénység 

problémái.) 

 

Tájékozódás térben és 

időben: 

Az adott téma 

tanulmányozásához 

leginkább megfelelő térkép 

kiválasztása különféle 

atlaszokból. (Pl. 

Magyarország népesedési 

viszonyainak, az 

életkörülmények 

adatleolvasás, készítés, értelmezés, 

statisztikai fogalmak ismerete. 

 

Etika; filozófia:  

Korunk erkölcsi kihívásai. 



 

 

 

változásainak bemutatása.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tények és bizonyítékok, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági 

szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, centrum, periféria, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, 

önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: privatizáció, kárpótlás, migráció, mobilitás, foglalkozási szerkezet, 

munkanélküliség, diszkrimináció, szegregáció, integráció, népszavazás. ombudsman, 

autonómia, magyar igazolvány, kettős állampolgárság. 

Személyek: Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc, Medgyessy Péter. 

Topográfia: a határon túli magyarlakta területek. 

Kronológia: 1996 (a magyar honfoglalás millecentenáriuma), 1999 (Magyarország a 

NATO tagjává válik), 2000 (a magyar államalapítás millenniuma), 2004 

Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz). 

 

 

Tematikai egység Társadalmi ismeretek Órakeret 4 óra 

Előzetes tudás 
A társadalmi tagozódással kapcsolatos korábbi történelmi és földrajzi ismeretek, 

valamint személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A társadalom makro- és mikrostruktúráját alkotó elemek azonosítása. 

A társadalom tagoltságából eredő egyenlőtlenségek felismertetése, ezek okainak 

azonosítása. 

A társadalmi felelősségvállalás elvi szükségességének megértetése és néhány 

gyakorlati módjának megismertetése. 

A kisközösségek szerepe a helyi, lokális és országos ügyek alakításában.  

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Családformák a mai világban. 

Kortárscsoport és ifjúsági 

szubkultúrák. 

 

A helyi társadalom, a civil 

társadalom és az önkéntesség. 

 

Nemzet és nemzetiség. 

Kulturális és etnikai 

kisebbségek Magyarországon. 

Ballások Magyarországon. 

 

Esélyegyenlőtlenség és 

hátrányos társadalmi helyzet. 

Társadalmi felelősségvállalás 

és szolidaritás. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Családtípusok 

azonosítása és jellemzése 

személyes tapasztalatok 

és a médiából vett példák 

alapján. 

 

Kritikai gondolkodás: 

A nemzeti-, a közép-

európai-, valamint az 

európai identitás 

értelmezése. 

 

Kommunikáció: 

– Aktuális szocializációs 

kérdések, dilemmák és 

problémák megvitatása. 

Földrajz:  

Magyarország régiói; demográfiai 

mutatók; a magyar tájak kulturális, 

néprajzi értékei. 

 

Etika:  

Társadalmi szolidaritás. Többség és 

kisebbség. 



 

 

 

A nagy ellátórendszerek 

(egészségügy, társadalom-

biztosítás, oktatás) 

megismerése. 

– A többes identitás 

fogalmának és gyakorlati 

érvényesülésének 

megvitatása. 

– Egy nemzeti kisebbség, 

valamint egy hátrányos 

helyzetű társadalmi 

csoport életének 

bemutatása szóban vagy 

írásban. 

Kulcsfogalmak Család, társadalom, szocializáció, kultúra, etnikum, nemzet, nemzetiség. 

Fogalmak 

Szubkultúra, kortárscsoport, helyi társadalom, civil társadalom, kisebbség, többség, 

érdekképviselet, érdekegyeztetés, identitás, hátrányos helyzet, felelősségvállalás, 

szolidaritás, önkéntesség. 

 

 

Tematikai egység Állampolgári ismeretek Órakeret 4 óra 

Előzetes tudás 
A politikai rendszerek és az állampolgárok közötti viszony történelmi formáinak 

ismerete. Az iskolai diákönkormányzat működésével kapcsolatos tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 Az aktív és felelős állampolgársághoz szükséges ismeretek és készségek 

megerősítése. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának megismerése. 

Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek tudatosítása. Az ezek 

gyakorlásához kapcsolódó legfontosabb tevékenységi formák azonosítása. 

A magyarországi és az uniós politikai rendszer legfőbb elemeinek megismertetése, 

a politikai részvétel jelentőségének tudatosítása. 

Az új Alaptörvény szellemiségének és fontosabb pontjainak feldolgozása. 

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Állampolgári jogok és 

kötelességek. 

 

Magyarország és az Európai 

Unió politikai 

intézményrendszere. 

 

A magyar és az európai 

állampolgárság legfontosabb 

ismérvei. 

 

A magyar választási rendszer 

(országgyűlési és helyhatósági 

választások). 

A politikai részvétel formái. 

A közvetett és a közvetlen 

demokrácia eszköztára. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– A magyarországi 

országgyűlési választások 

modellezése.  

– A hazai helyhatósági 

választások működési 

mechanizmusának 

modellezése. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Az állampolgári jogok és 

kötelességek kölcsönös 

viszonyrendszerének 

elemzése. 

– A felelősségteljes 

választói magatartás 

értelmezése. 

– A többes állampolgárság 

fogalmának értelmezése. 

Földrajz:  

Az Európai Unió kialakulása és 

működésének jellemzői. 

 

Etika:  

Törvény és lelkiismeret. 

Kulcsfogalmak Állam, állampolgár, politika, intézmény. 

Fogalmak Állampolgári jog, állampolgári kötelesség, politikai intézményrendszer, választás, 



 

 

 

választási rendszer, unió, országgyűlés, helyhatóság, politikai részvétel, közvetett 

demokrácia, közvetlen demokrácia, önkormányzat, párt, parlamenti küszöb, 

állampolgári jogok biztosa, Állami Számvevőszék. 

 

 

Tematikai egység Pénzügyi és gazdasági kultúra Órakeret 4,5 óra 

Előzetes tudás 
A bankok működésével kapcsolatos gazdaságföldrajzi ismeretek. A 

gazdálkodással és a pénzkezeléssel kapcsolatos személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 Az alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak megismertetése, a gazdasági 

folyamatok fő hatótényezőinek megértetése. 

A tudatos és felelős állampolgári gazdálkodás elveinek megismerése, elfogadása.  

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Az állam gazdasági 

szerepvállalása és kapcsolata 

a gazdaság különböző 

szereplőivel. Az állam 

bevételei. Az állam 

stabilizációs, redisztribúciós 

és tőkeallokációs feladatai. 

 

A költségvetési és a monetáris 

politika eszköztára, szerepe a 

gazdaságpolitikai célok 

megvalósításában. 

 

A pénzpiac működése, 

megtakarítók és 

forrásigénylők. A pénzügyi 

közvetítők helye a 

nemzetgazdaságban. 

 

A vállalkozások helye a 

nemzetgazdaságban, szerepük 

a GDP megtermelésében. 

Vállalkozási formák. 

Vállalkozások létrehozása és 

működtetése. A vállalkozások 

és a piac kapcsolata.  

Az üzleti terv. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Az adók és járulékok 

szerepének megértése a 

modern 

nemzetgazdaságok 

működésében. 

– A vállalkozási formák 

különbségeinek 

megértése, különféle 

példák elemzése révén. 

– A banki és a nem banki 

pénzügyi közvetítők 

sajátos gazdasági 

szerepeinek azonosítása. 

– Néhány hazai vállalkozás 

és a vállalkozói életforma 

megismerése példákon 

keresztül. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– A tőkeszerzés különféle 

lehetőségeinek (tőzsde, 

értékpapírok, lízing) 

összehasonlítása. 

– Az állami szerepvállalás 

és az adózás közötti 

kapcsolatok feltárása. 

– A pénzügyekkel, 

gazdasággal foglalkozó 

írott, vagy audiovizuális 

médiaszövegek elemzése 

és feldolgozása. 

– Vázlatos üzleti terv 

készítése szituációs 

gyakorlat keretében. 

– Vita az adózási morállal 

kapcsolatos kérdésekről. 

Földrajz:  

A modern pénzügyi közvetítőrendszer a 

világgazdaságban (pénzügyi piacok, 

nemzetközi monetáris intézmények, 

nemzetközi tőkeáramlás,  

környezeti problémák, fenntarthatóság 

és az állam). 

 

Etika:  

A felelősség új dimenziói a 

globalizáció korában. 

Kulcsfogalmak Állam, gazdaság, piac, pénz. 



 

 

 

Fogalmak 

Költségvetés, adó, járulék, vállalkozás, személyi jövedelemadó, áfa, 1%, alapítvány, 

juttatások, társadalombiztosítás, nyugdíjjárulék, költségvetési intézmény, 

költségvetési egyenleg, deficit, pénzpiac, monetáris politika, jegybank, bankrendszer, 

kereskedelemi bank, megtakarítás, forrás, tőzsde, értékpapír, rt, kft, kkt, bt, egyéni 

vállalkozás, szövetkezet, korlátlan felelősség, korlátolt felelősség, egyetemleges 

felelősség, biztosító társaság, lízingtársaságok, pénzügyi közvetítő rendszer. 

 

 

Tematikai egység Munkavállalás  Órakeret 4,5 óra 

Előzetes tudás 
Diákmunka során szerzett személyes tapasztalatok. A környezet munkával 

kapcsolatos mintáinak ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 Az alapvető munkavállalói jogok és kötelezettségek tudatosítása. 

A munkába állás folyamatának és az alkalmazotti lét néhány fontos jellemzőjének 

megismertetése. 

A munkatevékenység emberformáló és értékteremtő erejének felismerése, 

elfogadása. 

smeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

A munkaerő és a piac 

kapcsolata. Munkaerőpiaci 

elvárások itthon és külföldön. 

 

Szakképzettség. Álláskeresési 

technikák. Pályakezdés, 

beilleszkedés a munkahelyi 

közösségbe. 

 

Munkajogi alapok. 

Foglalkoztatási formák. 

A munkaszerződés tartalma. 

 

A munkaviszonyhoz 

kapcsolódó jogok és 

kötelezettségek 

(munkaszerződés, 

bérszámítás, adózás, 

egészségbiztosítás és 

nyugdíjbiztosítás, kollektív 

szerződés). 

 

A munkaviszony megszűnése, 

munkanélküli ellátás, 

álláskeresési támogatás, 

visszatérés a foglalkoztatásba. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Munkaerőpiaci 

információk gyűjtése, a 

magyarországi és az 

uniós lehetőségek 

feltérképezése (állások és 

elvárások). 

– Egy állás elnyeréséhez 

kapcsolódó lépések 

megismerése, 

tapasztalatok szerzése a 

dokumentumok 

kezelésével kapcsolatban 

(álláshirdetés, 

tájékozódás, önéletrajz, 

motivációs levél, interjú, 

munkaszerződés). 

– A munkaviszonyhoz 

kapcsolódó adózási, 

egészség- és 

társadalombiztosítási 

teendők modellezése. 

– Saját bankszámla 

nyitásának, bankkártya 

kiváltásának és az 

internetes bankfiók 

használatának 

modellezése. 

– Tájékozódás a 

munkanélküliek 

ellátásáról, átképzési és 

visszatérési 

lehetőségekről a 

Magyar nyelv és irodalom:  

Tájékozódás listaszerű, nem folyamatos 

szövegekben. Ismerkedés az olyan, 

végrehajtásra szánt, aktusszerű 

szövegekkel, mint a számla, az 

önéletrajz, a szerződés és az 

adóbevallás. 

 

Informatika: Információk gyűjtése az 

internetről. Bemutatók, dokumentumok 

készítése. 



 

 

 

területileg illetékes 

hivatalokon keresztül. 

Kommunikáció: 

– A munkahelyi 

közösségbe való 

beilleszkedés 

problémáinak 

modellezése szerepjáték 

keretében. 

– Az egyéni és a vállalati 

érdek ütközését 

megjelenítő viták 

szervezése. 

Kulcsfogalmak Gazdaság, piac, munka. 

Fogalmak 

Állás, adó, biztosítás, szerződés, munkaerőpiac, munkaadó, munkavállaló, 

foglalkoztatás, munkaviszony, önéletrajz, motivációs levél, munkajog, 

munkaszerződés, munkaidő, munkabér, adózás, adóbevallás, személyi jövedelemadó, 

egészségbiztosítás, társadalombiztosítás, munkanélküliség, munkanélküli ellátás, 

álláskeresési támogatás. 

Tematikai 

egység 
Rendszerező ismétlés Órakeret 25 óra 

Előzetes tudás A középiskolai történelem, társadalom és állampolgári ismeretanyag. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az érettségi témakörök rendszerező ismétlése során felkészülés az érettségi vizsgára. 

 

A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események 

rendszerező feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek felismerése, 

a nemzeti öntudatra, elkötelezett kereszténységre és aktív állampolgárságra nevelés. 

A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, ok-okozati összefüggések 

felismerése (pl. a globalizáció felerősödése és a lokális közösségek megerősödése) és 

egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi kirekesztés) azonosítása, 

ezeknek jelenre vonatkoztatása, megítélése. 

Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek sokoldalú élet-, gondolkodás- és 

szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok és különbségek árnyalt felismerése, 

több szempontú értékelése. 

A civilizációk története jellegzetes sémájának alkalmazása újkori és modernkori 

egyetemes történelemre. 

A történelem értelmezését segítő kulcsfogalmak és egyéb egyedi fogalmak 

rendszeres és szakszerű alkalmazása révén, többoldalú történelmi tájékozódás és 

árnyalt gondolkodás.  

Ismerje fel a tanuló, hogy az utókor, a történelmi emlékezet a nagy történelmi 

személyiségek tevékenységét többféle módon és szempont szerint értékeli, egyben 

legyen képes saját értékítélete megfogalmazásakor a közösség hosszú távú 

nézőpontját alkalmazni.  

Ismerje a XIX-XX. század kisebb korszakainak megnevezését, illetve egy-egy 

korszak főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit. 

Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait az 1848–1849-es szabadságharc 

leverésétől az Európai Unióhoz való csatlakozásunkig. Legyen képes e bonyolult 

történelmi folyamat meghatározó összefüggéseit, szereplőit beazonosítani, valamint 



 

 

 

legyen képes egy-egy korszak főbb kérdéseinek problémaközpontú bemutatására, 

elemzésére. 

Ismerje az új- és modernkorban meghatározó egyetemes és magyar történelem 

eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket találni 

a térben és időben eltérő történelmi események között, különös tekintettel azokra, 

melyek a magyarságot közvetlenül vagy közvetetten érintik. 

Tudja, hogy a XIX–XX. században lényegesen átalakult Európa társadalma és 

gazdasága (polgárosodás, iparosodás) és ezzel párhuzamosan új eszmeáramlatok, 

politikai mozgalmak, pártok jelennek meg. Ismerje fel, hogy az Egyesült Államok 

milyen körülmények között vált a mai világ vezető hatalmává és mutasson rá az 

ebből fakadó ellentmondásokra.  

Tudja a trianoni békediktátum máig tartó hatását, következményeit értékelni és 

legyen képes a határon túli magyarság sorskérdéseit felismerni. 

Tudja a demokratikus és diktatórikus államberendezkedések közötti különbségeket, 

legyen képes a demokratikus berendezkedés előnyeit és működési nehézségeit 

egyaránt felismerni és azokat elemezni. 

Ismerje fel a tanuló a világot – és benne hazánkat is – fenyegető veszélyeket (pl. 

túlnépesedés, betegségek, elszegényesedés, munkanélküliség, élelmiszerválság, 

tömeges migráció). Tudjon élni a globalizáció előnyeivel, benne az európai 

állampolgársággal. 

Ismerje az alapvető emberi jogokat, valamint állampolgári jogokat és 

kötelezettségeket, Magyarország politikai rendszerének legfontosabb intézményeit, 

értse a választási rendszer működését. 

Legyen képes ismereteket meríteni különböző ismeretforrásokból, történelmi, 

társadalomtudományi, filozófiai és etikai kézikönyvekből, atlaszokból, 

szaktudományi munkákból, legyen képes ezek segítségével történelmi 

oknyomozásra. Jusson el kiselőadások, beszámolók önálló jegyzetelése szintjére. 

Legyen képes az internetet kritikus és tudatos használatára történelmi, filozófia- és 

etikatörténeti ismeretek megszerzése érdekében. 

Legyen képes különböző történelmi elbeszéléseket (pl. emlékiratok) összehasonlítani 

a narráció módja alapján. Legyen képes a különböző szövegek, hanganyagok, filmek 

stb. vizsgálatára és megítélésére a történelmi hitelesség szempontjából. Legyen képes 

történelmi jeleneteket elbeszélni, adott esetben eljátszani különböző szempontokból. 

Legyen képes erkölcsi kérdéseket felvető élethelyzeteket felismerni és bemutatni. 

Fogalmazzon meg önálló véleményt társadalmi, történelmi eseményekről, 

szereplőkről, jelenségekről, filozófiai kérdésekről. Legyen képes mások érvelésének 

összefoglalására, értékelésére és figyelembe vételére, a meghatározott álláspontok 

cáfolására, a véleménykülönbségek tisztázására, valamint a saját álláspont 

gazdagítására is. Legyen képes történelmi-társadalmi adatokat, modelleket és 

elbeszéléseket elemezni a bizonyosság, a lehetőség és a valószínűség szempontjából. 

Legyen képes összehasonlítani társadalmi-történelmi jelenségeket strukturális és 

funkcionális szempontok alapján. Legyen képes értékrendek összehasonlítására, saját 

értékek tisztázására. Értékelje a társadalmi-történelmi jelenségeket az értékrendek 

alapján.  

Legyen képes történelmi-társadalmi témákat vizuálisan ábrázolni, esszét írni 

(filozófiai kérdésekről is), ennek kapcsán kérdéseket világosan megfogalmazni. 

Legyen képes a történelmi időben történő sokoldalú tájékozódásra. Legyen képes a 

különböző időszakot bemutató történelmi térképek összehasonlítása során a 

változások (pl. területi változások, népsűrűség, vallási megosztottság stb.) hátterének 

feltárására. 

Legyen képes a nemzet, a kisebbség fogalmának és a helyi társadalom fogalmának 

szakszerű használatára, tudjon érvelni a társadalmi felelősségvállalás, illetve a 



 

 

 

szolidaritás fontossága mellett. 

Legyen képes átlátni a nemzetgazdaság, a bankrendszer, a vállalkozási formák 

működésének legfontosabb szabályait. 

Legyen képes munkavállalással összefüggő, a munkaviszonyhoz kapcsolódó adózási, 

egészség- és társadalombiztosítási kötelezettségek, illetve szolgáltatások rendszerét 

átlátni. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MŰVÉSZETEK – VIZUÁLIS KULTÚRA 
 

A szakközépiskola 10. évfolyamán a művészetek műveltségterület tantárgyai közül (ének-zene, dráma és 

tánc, vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret) az iskola döntheti el, hogy az adott órakeretből 

mely tantárgyat vagy tantárgyakat fogja tanítani, hisz a szabályozás a művészetek műveltségterületre 

összességében határozza meg a kötelező óraszámkeretet (heti 1 kötelező óra). Ennek megfelelően az 

iskola szabadon dönthet arról, hogy az adott művészeti tantárgyak közül választva, vagy akár komplex 

művészeti oktatásban gondolkodva a számára megfelelő jellemzőkkel jeleníti meg a művészeti oktatását. 

Ebből következik, hogy minden művészeti tantárgy, így a vizuális kultúra is heti 1 órára készítette el 

a kerettantervét, ám annak felhasználása az iskola igényeinek függvényében értelmezendő. 
A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a 

vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez környezetünk értő 

alakításához. A vizuális kultúra órákon lehetőséget kell kínálnunk a tanulóknak arra, hogy 

megsejtsék és átéljék a világ szépségét, az élet örömét (Szent Ferenc gondolata szerint a világ 

szépségeiben megmutatkozó Isteni Szeretetet). A tantárgy feladata a látás és a kéz 

intelligenciájának kiművelése, a látvány mélyebb tartalmának, jelentésének, esztétikai üzenetének 

megértéséhez szükséges képességek fejlesztése. A művészeti nevelésnek értékközvetítő, 

értékteremtő, egyben személyiségformáló szerepet kell betöltenie, így képes kialakítani és formálni 

a kultúra értékeit becsülő, környezettudatos magatartást. 

A tantárgy feladata a vizuális megismerő képesség fejlesztése, a vizuális műveltség tudatos 

rendszerbe foglalása; s annak feltárása, hogy a keresztény művészet tartalmi és formai elemeinek, 

jel- és jelképrendszerének megismerése miként fejlesztheti a tanulók esztétikai-erkölcsi-etikai 

normák iránti fogékonyságát. 
A tantárgy így nemcsak a képző- és iparművészet területeinek a feldolgozásával foglalkozik tehát, 

hanem tartalmai közé emeli a vizuális jelenségek, közlések olyan köznapi formáinak vizsgálatát is, mint a 

tömegkommunikáció vizuális megjelenései, a legújabb elektronikus médiumokhoz kapcsolódó jelenségek 

és az épített, alakított környezet. A képzőművészet, vizuális kommunikáció, tárgy- és környezetkultúra a 

vizuális kultúra tantárgynak olyan részterületei, amelyeknek a tartalmai végigkísérik a közoktatásban a 

vizuális nevelést, ám a különböző iskolaszakaszokban különböző módon kapnak hangsúlyt. Ezek a 

részterületek azonban a legfontosabb tartalmakat biztosítják csupán a fejlesztéshez, hisz hatékony 

fejlesztés csakis komplex feladatokban, egymással összefüggő feladatsorokban értelmezhető. A tantárgy 

oktatása tevékenység-, illetve gyakorlatközpontú, ahol alapvető fontosságú a játékos-kreatív szemlélet, 

valamint az, hogy a tantárgy tartalmainak feldolgozása komplex, folyamat-orientált megközelítésben 

történjen, így a projektmódszer eszközét is felhasználja a tanítás-tanulás folyamatában. 

A NAT fejlesztési feladatainak alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakorlati tevékenységeinek 

fontos célja az érzéki tapasztalás, a környezettel való közvetlen kapcsolat fenntartása, erősítése, ezáltal a 

közvetlen tapasztalatszerzés, az anyagokkal való érintkezés, az érzékelés érzékenységének fokozása. 

További cél tudatosítani az érzékelés különböző formáinak (például látás, hallás, kinetikus érzékelés) 

kapcsolatát, amely a számítógépes környezet bevonásával képes egy újabb, „más minőségű” intermediális 

szemléletet is kialakítani. A fejlesztés átfogó célja segíteni a tanulókat abban, hogy képesek legyenek az 

őket érő a hatalmas mennyiségű vizuális és térbeli információt, számtalan spontán vizuális hatást minél 

magasabb szinten, kritikusan feldolgozni, a megfelelő szelekciót elvégezni, értelmezni, továbbá ezzel 

kapcsolatos önálló véleményt megfogalmazni, illetve segíteni a művészi és köznapi vizuális közlések 

pontos értelmezését, továbbá fokozni az alkotómunka során a vizuális közlés és kifejezés árnyalt 

megjelenítését. Meghatározó szerepe miatt fontos a vizuális környezet alapját képező épített környezet 

iránti tudatosság fejlesztése a tapasztalás, értelmezés, alkotás folyamatán keresztül. A vizuális nevelés 

kiemelt fontosságú feladata a kreativitás működtetése, fejlesztése, a kreatív képességek kibontakoztatása. 

Nagy hangsúlyt kap a kreatív problémamegoldás folyamatának és módszereinek tudatosítása, mélyítése. 

A fejlesztés célja az örömteli, élményt nyújtó, a személyes megnyilvánulásnak legnagyobb teret engedő 

alkotótevékenység megszerettetése, ezáltal a motiváció fokozása, egy szélesebb értelemben vett alkotó 

magatartás kialakítása. Cél továbbá a problémamegoldó képesség erősítése, hisz a feladatok önálló 

megoldása bizonyos rutinok, készségek kialakításával kezdődik, majd az egyre önállóbban végzett 

tevékenységeken keresztül jut el a projektfeladatok önálló megoldásáig. A tanulók önismeretének, 



 

 

 

önkritikájának, önértékelésének fejlesztése kritikai szemléletmód kialakításával a gyakorlati 

tevékenységeken keresztül valósul meg, amelyek mindegyike – eredeti céljától függetlenül is – 

személyiségfejlesztő hatású. Motiváló hatásuk mellett segítik az érzelmi gazdagodást, az empátia, az 

intuíció fejlesztését, az önálló ízlés, a belső igényesség kialakulását, az önértékelés és önismeret 

kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. 

Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának fontos alapelve azonban, hogy a művészeti 

nevelés valójában művészettel nevelésként értelmezendő, hisz a közoktatásban a művészet nem lehet 

célja, csupán eszköze a nevelésnek, azaz egy közismereti tárgy közvetlen feladata nem lehet a 

„művészképzés”.  

A fenti célok és szemlélet megvalósítását segíti a kerettanterv, amely konkrét módszertani 

segítséget nem biztosít, hisz ez nem feladata, de a fejlesztési követelmények részletezésével teszi 

konkrétabbá az elvárható fejlesztés irányát. A kerettanterv – némileg eltérően a NAT 

kompetenciafejlesztő kiindulópontjától – a vizuális kultúra részterületei szerint („Kifejezés, 

képzőművészet”, „Vizuális kommunikáció”, „Tárgy- és környezetkultúra”) szervezi a fejlesztés 

követelményeit. Az említett részterületeket, gyakran további tematikai egységekre bontja, és ezeken belül 

fogalmazza meg a fejlesztés követelményeit, amelyekhez ajánlott óraszámokat is feltüntet. Természetesen 

sem a tematikai egységek, sem a tematikai egységekbe foglalt tantervi követelmények sorrendje nem 

jelez semmiféle időrendi sorrendet vagy logikai kapcsolatot, illetve egy-egy fejlesztési követelmény nem 

azonos egy-egy tanóra tananyagával. Az optimális tartalomtervezés a különböző tartalmi egységek 

követelményeit összekapcsolja a tanórán, azaz a helyi tantervkészítés, még inkább a tanmenet-összeállítás 

folyamán a tematikai egységeket rugalmasan kell kezelni, a tanulásszervezés felépítésének logikáját 

követve felhasználni, az adott évfolyamra ajánlott óraszám figyelembevételével. Egy-egy tematikai 

egységen belül megjelenő fejlesztési követelmények nézőpontja a célzott tanulói tevékenység, amelynek 

megfogalmazása folyamat-centrikus. Ezen belül a sok esetben megjelenő konkrét példák segítik az adott 

követelmény pontosabb értelmezését, így támogatva a kerettantervet felhasználó szaktanárokat a 

tanmenet megtervezésében, illetve ötleteket adnak konkrét fejlesztő feladatok megalkotásához. A példák 

tehát természetesen nem kötelezőek, csupán a további tervezést segítik.  

 

10. évfolyam 

 

Ebben az iskolaszakaszban a vizuális kultúra tantárgy az esztétikai, művészeti nevelés érdekében 

végzi fő tevékenységeit, azonban egyre nagyobb hangsúlyt kap a kritikai gondolkodás és 

problémamegoldó gondolkodás, illetve a szociális érzékenység fejlesztése. A felnőtté válás 

folyamatában különösen fontos az önismeret, a reális önértékelés erősítése, amely kiváltképp a tantárgy 

sajátosságából eredő alkotótevékenységhez kapcsolódó, egyénre szabott feladatokon keresztül érhető el. 

Ugyanakkor egyrészt a fejlesztési cél tartalmaként választott társadalmi problémák vizsgálata, másrészt a 

tantárgy jellemző módszertanából következő munkamódszer (pl. gyakori csoportmunka), erősítik a 

szociális kompetenciát, az egymás iránt érzett felelősségvállalást. 

A médiatudatosság fejlesztését különösen indokolja a kortárs társadalom igénye, amely a fiatalok 

médiahasználati szokásai miatt egyre fontosabb szerepet kap az adott iskolaszakaszban. E fejlesztés 

fontosságának hangsúlyozása különösen indokolt az adott tantárgyban, hisz az információs csatornák 

gazdagodása a szöveges információ befogadás mellé felzárkóztatja a vizuális információk tudatos 

befogadásának fontosságát is, mivel az információk forrása és jellege alapján szöveg és kép együtt 

értelmezése napjainkban gyakoribb jelenség valós élethelyzetekben. A médiatudatosság fejlesztésének 

tehát egyre fontosabb aspektusa a vizuális megfigyelés és értelmezés segítségével megvalósuló 

médiahasználat és médiaértés. 
A fentiekből is következik, hogy e korosztályban és iskolatípusban kevésbé a kifejező 

szándékú rajzi, festészeti produktumok létrehozása a cél, mint inkább a technikai médiumok 

felhasználásával létrehozható produktumok elkészítése, amely egyúttal hozzájárul a digitális 

kompetencia fejlesztéséhez, illetve a közvetlen környezet, a mindennapi vizuális jelenségeinek 

értelmezéséhez. Ebben az iskolaszakaszban a vizuális kultúra részterületei közül a „Vizuális 

kommunikációhoz” kapcsolódó fejlesztés kerül előtérbe, amely közvetlen kapcsolatban van a 

médiafogyasztás tudatosságának erősítésével, illetve a „Tárgy- és környezetkultúra” részterület 



 

 

 

vizsgálatával a környezettudatos életforma jelentőségének megértése és elfogadása nyer fontosságot. 

Miután a tantárgy kultúraközvetítő szerepe ebben az iskolatípusban is erős, egyre lényegesebb a befogadó 

tevékenység jelenléte a tanórán, méghozzá más kapcsolódó tárgyakban szerzett ismeretek, tapasztalatok 

koherens felhasználásával. Az alsóbb iskolaszakaszban (5–8. évfolyamon) a gyerekek már ismerkedtek a 

különböző kultúrák és korok vizuális művészeti megjelenéseivel, adott esetben kronologikus 

változásaival, e szakaszban az ismeretek rendszerezése, szintézise, illetve az adott órakeretben a 

kronologikus megközelítés helyett a tematikus alapon rendezett tartalom eldolgozás, egy 

problémaközpontú közvetítés ígér hatékonyságot.  

Ezen belül kiemelt fontosságú a keresztény művészet releváns (az európai kultúra számára 

időállóan érvényes) közös műveltségi tartalmainak, jelképrendszerének műalkotásokon keresztül 

történő elsajátítása, illetve felidézése. 

10. évfolyam 
Óraszám: 36óra/év 

 1 óra/hét  

 

Témakör  Témakör Óraterv 

1. 
Kifejezés, képzőművészet 10 

A művészi közlés; mű és jelentése  10 

2. 

Vizuális kommunikáció 12 

Történet – kép – szöveg  6 

A tömegkommunikációs eszközök 6 

3. 

Tárgy- és környezetkultúra 10 

Tervezett, alakított környezet 4 

Az épített környezet története  6 

4. Témazáró, összefoglaló órák 4 
 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 
Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás 

A vizuális kifejezés eszközeinek felhasználása az alkotómunka és a vizuális 

elemzés során. Önkifejezés alkalmazása az alkotó tevékenységekben. A művészet 

stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti alkotások, alkotók 

felismerése, jelentőségének megértése. A nemzeti és a keresztény művészet 

kiemelkedő alkotásainak elemzése. A vizuális kifejezés eszközeinek felismerése 

és használata műelemzés során. A megfigyelés segítségével műelemző módszerek 

alkalmazása. Különböző ábrázolási rendszerek felismerése, értékelése 

műalkotásokon.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Érzelmek, hangulatok, személyes gondolatok önálló vizuális megjelenítése. A 

kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. Megfigyelt és elképzelt téri 

helyzetek ábrázolása. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások 

munkáiról. Művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok, témák, illetve 

problémakörök önálló értelmezése többféle szempont alapján. Vizuális 

esztétikai jellegű értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve 

érvényre juttatása az alkotó feladatokban. Összehasonlítás során önállóan 

kialakított szempontok érvényesítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

 Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, 

átírása, parafrázis készítése (pl. színesből fekete-fehér 

vagy monokróm megjelenítés, kép kiegészítése sajátos 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: korstílusok, irányzatok 

társadalmi és kulturális háttere. 



 

 

 

elemekkel vagy részletekkel). 

 Különböző színekkel (pl. telített, derített, hideg, meleg 

színek) hangulati hatás kifejező megjelenítése (pl. 

feszültség, nyugalom). 

 Tematikus ábrázolások elemzése a művészetben (pl. 

emberábrázolás, térábrázolás, mozgásábrázolás), 

legfontosabb változások lényegének kiemelése és 

összegzése a különböző művészettörténeti korszakokban. 

 Kortárs – benne szakrális jellegű – művészeti megol-

dások (pl. intermediális megjelenítés, eseményművészet) 

feldolgozása: gyűjtés, elemzés, értelmezés és az 

eredmények bemutatása adott vagy önállóan választott 

társadalmi probléma feldolgozása kapcsán  

(pl. kirekesztés, vallási- és egyéb megkülönböztetés, 

környezetszennyezés, szegénység). 

Magyar nyelv és irodalom: Irodalmi 

szöveg értelmezése. Szöveg és kép 

kapcsolata. Stílusirányzatok, 

stíluskorszakok irodalmi jellemzői, 

képzőművészeti párhuzamok. 

Könyvtárhasználat. 

Ének-zene: Zenei kifejezés. 

Művészettörténeti és zenetörténeti 

összefüggések (korszakok, stílusok 

kiemelkedő alkotók, műfajok).  

Zenei befogadói tapasztalatok. 

Informatika: számítógépes képszerkesztő 

program felhasználó szintű alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Látvány- és műelemzés, korszak, korstílus, stílusirányzat, szakrális, 

képzőművészeti műfaj, műtípus, avantgárd, avantgárd irányzat, nonfiguratív 

megjelenítés, kortárs képzőművészet, kompozíció, képkivágás, kontraszt, 

komplementer, digitális képfeldolgozás, intermediális műfaj, absztrakció, 

stilizálás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Vizuális kommunikáció 

Történet – kép – szöveg 
Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás 

Tér-időbeni változások, folyamatok képi tagolásának pontos értelmezése és 

értelmezhető megjelenítése képsorozatokkal. A bibliai témák térbeli és időbeli 

ábrázolásának hagyományai, és kortárs intermediális lehetőségei. Mozgóképi 

kifejezőeszközök vizuális értelmezése. Nem vizuális természetű információk 

érzékletes, képi megfogalmazása. A vizuális kommunikáció különböző formáinak 

megkülönböztetése és értelmezése. A technikai képalkotás lehetőségeinek ismerete és 

megértése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A technikai médiumok képalkotó módszereinek megismerése. Vizuális közlés 

szöveggel és képpel különböző célok érdekében. Összetett vizuális 

kommunikációt szolgáló megjelenés tervezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

 Megadott (pl. „A ma és a közelmúlt keresztény hősei”, 

„Élet a településemen”) vagy szabadon választott téma 

alapján komplex mozgóképi megjelenés tervezése (pl. kép-

/”fotó”-regény, story-board készítése) a legfőbb audiovizuális 

kifejezési eszközök tudatosítása céljából.  

A story-board és a képregény műfajának összehasonlítása. 

Narratív képregényszerű ábrázolások a keresztény 

művészetben: szárnyasoltár képsorozatok, freskó-

ciklusok, kálvária-stációk elemzése, fotó „parafrázis” 

készítés 

 Összetettebb vizuális közlés megvalósítása kép és szöveg 

együttes, összefonódó használatával (pl. saját készítésű 

fotóönarckép, majd a képhez – a tartalmat módosító – szöveg 

társítása, grafikai kivitelezése), elsősorban a 

jelentésmódosulások tudatosításának céljával. 

Mozgóképkultúra és médiaismeret: 

A figyelemirányítás, a 

hangulatteremtés és az értelmezés 

legfontosabb eszközei. 

Fényviszonyok, mozgás, szerepjáték 

hatásmechanizmusa. 

 

Magyar nyelv és irodalom: Az idő- 

és térmegjelölések értelmezése. 

Elbeszélő, nézőpont, 

történetmondás. Ábrák, képek, 

illusztrációk kapcsolata a szöveggel. 

A számítógépes szövegvilág; az 

elektronikus tömegkommunikáció.  

 



 

 

 

Informatika: Információk és a 

közlési cél. A médiumok, 

közléstípusok tartalmi 

megbízhatósága, esztétikai értéke. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Story-board, forgatókönyv, képregény, „biblia pauperum”, montázselv, 

beállítás, jelenet, narráció, tipográfia: betűméret és stílus, oldalrendezés, 

oldalpár, kép és szöveg, kompozíció, borító; intermédia. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Vizuális kommunikáció 

Tömegkommunikációs eszközök 
Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. A reklám 

hatásmechanizmusának elemzése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tömegkommunikáció eszközeinek és formáinak ismerete, csoportosítása, 

értelmezése. Vizuális reklámok értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

 A tömegmédiumok alaptulajdonságainak, 

hordozóinak (pl. újság, DVD), intézményeinek, 

csatornáinak és funkcióinak (pl. hírközlés, 

szórakoztatás, reklám) csoportosítása, elemzése 

rendszerező feladatok megoldásán keresztül. 

 A tapasztalati valóság és a médiában megjelenő 

reprezentált valóság viszonyának feltárása (pl. 

helyzetgyakorlatok segítségével, videokamerával 

rögzítve) a tömegkommunikáció eszközeinek és 

formáinak elmélyültebb ismerete és megértése 

érdekében. 

 A tv-reklám és a videoklip sajátosságainak 

elemzése különféle szempontok alapján (pl. 

hangulatkeltés, montázs, sztereotípia, eredeti 

megoldások, célközönség) a valószerűség, a 

hatásmechanizmus problémakörének felismerése, 

tudatosítása érdekében. 

 A saját (keresztény) iskola arculat-terve, 

népszerűsítő ismertető (reklám)-kampány 

összetett megtervezése, kivitelezése kortárs 

(„populáris“) eszközök alkalmazásával. 

Mozgóképkultúra és médiaismeret: 

Tömegtájékoztatás. Médiaipar működése. 

Kultúra és tömegkultúra, jelenségek a médiában. 

Virtuális valóság. Sztereotípia, reprezentáció. 

Műfajfilm, szerzői film. A reklám 

hatásmechanizmusa. Valóságábrázolás és 

hitelesség, valószerűség, virtuális valóság. A 

figyelemirányítás, a hangulatteremtés és az 

értelmezés legfontosabb eszközei. 

 

Dráma és tánc: 
Improvizáció. Jellemábrázolás 

technikák a médiában. 
 
Ének-zene: populáris zenei stílusok. 
 
Matematika: rendszeralkotás: elemek 

elrendezése különféle szempontok szerint, 

rendszerezést segítő eszközök  
 
Magyar nyelv és irodalom: Médiaszövegek 

jellemzői. A személyközi kommunikáció. 

Különféle beszédműfajok kommunikációs 

technikáinak alkalmazása és értékelése 

hétköznapi kommunikációs helyzetekben,  
 
Fizika: információs és kommunikációs 

rendszerek felépítése, jelentőségük. 
 
Informatika: A kommunikációs eszközök hatása 

a mindennapi életre és a társadalomra. Globális 

információs társadalom. A fogyasztói 

viselkedést befolyásoló tényezők. 



 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közvetett kommunikáció, média, médium, nyomtatott és elektronikus sajtó, 

televízió, közszolgálati, kereskedelmi és közösségi televízió, internet, hírközlés, 

reklám, tapasztalati és reprezentált valóság, sztereotípia, célközönség, 

valószerűség, hitelesség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 
Órakeret 4 óra 

Előzetes tudás 

A vizuális környezetben megfigyelhető téri helyzetek, színviszonyok pontos 

értelmezése és szöveges megfogalmazása. Megfigyelések alapján a vizuális 

közlések érdekében különböző rajzi technikák alkalmazása. Köznapi és 

szakrális tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk 

gyűjtése.  

Tárgykészítő, kézműves technikák alkalmazása.  

Gyakorlati feladatok önálló előkészítése.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Jelenségek, látványok vizuális megfigyelése és értelmezése során célirányos 

szempontok kiválasztása. Tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése 

adott szempontok alapján. Az adott tárgynak megfelelő tárgykészítő technikák 

alkalmazása. Problémamegoldás a tervezés során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Tárgy- és épülettervezés a közvetlen környezet valós 

problémáira (pl. iskolai kápolna, illetve imahely (meditációs 

terem; iskolai szelektív hulladékgyűjtő; iskolai „dühöngő”, 

közösségi hely) a műszaki jellegű ábrázolás legfontosabb 

sajátosságainak az alkalmazásával (pl. méretezés, vonalfajták, 

több nézet), szabadkézi rajzban. 

 Belső terek, tárgyak átalakítása meghatározott célok (pl. 

közösségi terek intim részeinek kialakítása, hulladék kreatív 

újrahasznosítása) érdekében. Az ötletek szemléltetése 

tervvázlatok és/vagy makett, modell formájában. 

Matematika: Méretezés. 

Gondolatmenet követése. 

Absztrahálás, konkretizálás. 

Rendszeralkotás: elemek 

elrendezése adott szempontok 

szerint. 

Biológia-egészségtan: 

Lakókörnyezet és természetes 

élőhelyek. 

Kulcsfoga

lmak/ 

fogalmak 

Tervezés, felmérés, térelrendezés, műszaki ábrázolás, környezettudatos magatartás, 

környezetvédelem. Funkció, szakrális funkció, funkcionalizmus, díszlet, makett, 

modell 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített környezet története 
Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás 

Azonosságok és különbségek célirányos megkülönböztetése az elemzésben. 

Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtés. A látott 

jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez szükséges szempontok megértése. 

Önálló kérdések megfogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális környezet, tárgyak vizuális megfigyelése és a látvány értelmezése során 

célirányos szempontok kiválasztása.  

Különböző korú és típusú – köztük vallási célú – tárgyak, épületek pontos 

összehasonlítása különböző szempontok alapján, a következtetések célirányos 

megfogalmazásával. Különböző korokból származó épületek, tárgyak 

megkülönböztetése különböző szempontok alapján.  



 

 

 

A nemzeti és keresztény múlt tárgyi emlékeinek értékelése, jelentőségének 

megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

 A divat fogalmának (pl. öltözködés, viselkedésforma, 

zene, lakberendezés területén) elemző vizsgálata és 

értelmezése (pl. szubkultúrák viszonya a divathoz) a 

közvetlen környezetben tapasztalható példákon keresztül. 

 

 A hagyományos és a modern társadalmak épületeinek, 

tárgykultúrájának (pl. lakóház, szakrális terek, öltözet, 

lakberendezési tárgyak) elemző vizsgálata tematikusan 

kiválasztott példák alapján (pl. közösségi terek az 

építészet történetében, kézműves technikával készült 

egyedi tárgyak, modern használati tárgyak), a 

legfontosabb karakterjegyek megkülönböztetésével. 

 

 A környezetalakítás fenntarthatóságot szolgáló 

lehetőségeinek elemző vizsgálata és értelmezése konkrét 

példákon keresztül (pl. ökoház). 

Magyar nyelv és irodalom: Esztétikai 

minőségek. Toposz, archetípus állandó 

és változó jelentésköre. 

Könyvtárhasználat. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: Társadalmi jelenségek 

értékelése. Társadalmi normák. 

Technológiai fejlődés. Fogyasztói 

társadalom. 

Biológia-egészségtan; földrajz: 

Környezet fogalmának értelmezése. 

Helyi természet- és környezetvédelmi 

problémák felismerése. 

Környezettudatos magatartás, 

fenntarthatóság. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Alaprajztípus, alátámasztó és áthidaló elem, oszloprend, homlokzatosztás, 

megalitikus építészet, organikus építészet, öko-építészet, egyházi építészet, palota, 

lakóház, stíluskeveredés, divat, szubkultúra, design, funkcionalizmus. 

 

 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 

 

A szemléltetésre ajánlott műtípusok, művek, alkotók tematikus kiválasztására a részletes érettségi 

vizsgakövetelmény műlistája az irányadó. E listában kronológiai sorrendben találhatók a feldolgozásra 

ajánlott művek az őskortól napjainkig. A listában a képzőművészeti alkotásokon kívül, jelentősebb, 

stílusteremtő tárgyak, tárgytípusok, fotók, népművészeti és Európán kívüli kultúrák műtárgyai és tárgyi 

emlékei is megtalálhatók.  

A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes művészettörténet 

legjelentősebb és tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve hangsúlyt kapjanak a magyar 

művészettörténetben megtalálható leglényegesebb példák is. A részletes érettségi vizsgakövetelmény 

műlistájában ajánlott műveken és alkotókon kívül adott témák szemléltetésére további műtípusok és 

művek is felhasználhatók. A tananyag tematikus szempontú megközelítése ajánlott, így a válogatás fontos 

szempontja, hogy az adott téma függvényében ne csak művészettörténeti, hanem nyitottabban értelmezett 

kultúrtörténeti, építészet- és tárgytörténeti példák is bemutatásra kerüljenek, továbbá hogy adott esetben a 

magas művészet példáin kívül populárisabb irányzatok egyformán szemléltessék az adott tartalmat, illetve 

hogy tértől (pl. Európán kívüli kultúrákból származó művek) és időtől (pl. akár kortárs művek) független 

példák is bemutassák a tananyagot. Fontos továbbá, hogy a vizuális kommunikáció, valamint a tárgy- és 

környezetkultúra részterületek szemléltetéséhez a kortárs kultúrából, a történelmi korokból, illetve a 

közelmúltból származó példákat is felhasználhatjuk. A környezetben lévő egyházi építészeti- és 

művészeti alkotások elemző megismerése ennek kiváló eszköze lehet. 



 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

egy évfolyamos 

ciklus végén 

 Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló kiválasztása. 

 A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek alkalmazása az alkotótevékenység 

és a vizuális jelenségek elemzése, értelmezése során. 

 Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének szándéknak megfelelő 

pontos értelmezése, és egyszerű mozgóképi közlések elkészítése. 

 Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges megjelenések 

árnyalt értelmezése. 

 Médiatudatos gondolkodás, a tömegkommunikációs eszközök és formák 

rendszerező feldolgozása.  

 A tervezett, alakított környezet legfontosabb társadalmi összefüggéseinek 

megértése. 

 Tanult vizuális technikák célnak megfelelő alkalmazása 

alkotótevékenységekben. 

 Kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok meghatározó példáinak 

felismerése. 

 Az európai keresztény művészet legfontosabb alkotásainak ismerete 

 A szakrális és világi művészet összefüggéseinek értő elemzése 

 Megfigyelt vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése, 

összehasonlítása műelemző módszerek alkalmazásával. 

 Adott vizuális problémakkal kapcsolatban önálló kérdések megfogalmazása. 

 A kreatív problémamegoldás lépéseinek alkalmazása. 

 Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 

 


