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MAGYAR NYELV és IRODALOM 

 

 

9–12. ÉVFOLYAM  

 

 

Az anyanyelv már nevében is a legszorosabb összetartozást fejezi ki az azonos nyelvet beszélő emberek 

között. Az anyanyelven megszülető irodalom alkotói és hallgatói olyan olvasói hagyományt, kultúrát 

teremtenek, amely megerősíti egy közösség tagjainak az identitását, mert a „… nemzeti hagyomány s 

nemzeti poézis szoros függésben állanak egymással.”(Kölcsey Ferenc). Egy nemzet megmaradásának 

alapja, de fennmaradásának, jövőjének  is a záloga a kultúrája, az anyanyelve.  

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

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

alkotások, amelyek a legszorosabb összetartozást fejezik ki. Ezek olvasása, tanítása személyiséget 

formál, fejleszti a szépérzéket, az ítélőképességet, az erkölcsi érzékenységet. Ezzel a magyar nyelv és 

irodalom tantárgy az érzelmi nevelés egyik legfontosabb eszköze.  

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

irodalom a Kárpát-medence magyarságának irodalma. Nyelvünk, történelmünk, kultúránk közös. 

Kulturális értelemben egy nemzet vagyunk. Ezért a magyar nyelv és irodalom tantárgy  is a Kárpát-

medencei magyarság irodalmát, szellemi örökségét egységesen és egységben kezeli.  

 

A 9–12. évfolyamon a gimnáziumi nevelésnek-oktatásnak sok és sokrétű cél- és feladatrendszere van: 

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

Megismerjék kultúrájukat, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai értékeit. Ennek révén 

szellemileg és érzelmileg is kötődjenek ahhoz. Ismerjék és értsék múltjukat, jelenüket, benne 

önmagukat.  

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

legyenek.  

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

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

diákok szabatosan és pontosan, illetve a kommunikációs helyzetnek megfelelően tudják 

kifejezni magukat.  

 Ismerjék nyelvünk szerkezetét, grammatikáját, a nyelvhelyességi szabályokat, a stilisztikai 

árnyalatokat, hiszen csak ezek ismeretében tudják megítélni saját és a többi ember nyelvi 

teljesítményét. Ezek alapján ismerik fel az adott kommunikációs helyzetet, szövegösszefüggést, 

a műfaji elvárásokat. 

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

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

 A tanulók tudják elhelyezni anyanyelvüket a világ többi nyelve között, ismerjék nyelvük 

történelmi fejlődését. Értsék, hogy a nyelv a jelenben is folyamatosan változik, s ezért a 

változásért felelősséggel tartoznak.  

 Alakuljon ki nyelvhasználati igényességük. Legyen elemi elvárás számukra – önmaguktól és 

másoktól is – a pontos és a magyar nyelvhelyességi szabályokat betartó szövegalkotás, a magyar 

helyesírás szabályainak ismerete. 
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 Értsék meg és példákkal tudják szemléltetni, hogy a nyelv és a gondolkodás, a beszéd és a 

gondolkodás feltételezik egymást, szorosan összefüggnek, ismerjék fel, hogy a nyelv 

szegényedése a gondolkodás szegényedését jelenti.  

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

alkalmazása.  

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

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

információkat etikusan és kritikusan használják, építsék be  tudásukba. 

 Az irodalmi szövegek megértéséhez elengedhetetlen, hogy a diákok rendelkezzenek megfelelő 

művészettörténeti, műfajtörténeti, irodalomelméleti, -történeti ismeretekkel. A képzési szakasz 

első felében ezek az ismeretek állnak a tananyag középpontjában. Fontos, hogy a diákok az 

irodalmat egy közösség történelmi-társadalmi folyamataként is lássák. A képzési szakasz 

második felében a szerzői portrék és  látásmódok is helyet kapnak. Mindkét képzési szakasz 

célja és feladata az irodalmi művek elemző értelmezése. Ez fejleszti a gondolkodást, az erkölcsi 

érzéket, segíti az érzelmi nevelést. Az önálló elemzési készség fejleszti az önismeretet, 

önbizalmat ad, fejleszti az anyanyelvi kompetenciát is. 

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

stratégiákkal. A művek tartalmi összefoglalásán túl vállalkozzanak önálló értelmezés 

kialakítására. 

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

vándortémáit és motívumait, értsék meg azok jelentésváltozását. 

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

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

emberekké neveljük őket, akik többféle olvasási és értelmezési technikákkal rendelkeznek, az 

általuk olvasott szövegeket képesek mérlegelve végiggondolni. Össze tudják kapcsolni a már 

meglévő ismereteiket az olvasott, hallott vagy a digitális szövegek tartalmával, képesek 

meglátni és kiemelni az összefüggéseket. Tudnak önállóan jegyzetelni. 

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

magatartás és gondolkodás fejlesztése. Az irodalmi szövegek sokfélesége biztosítja, hogy olyan 

esztétikai, morális, lélektani, társadalmi kérdésekkel szembesüljenek a tanulók, amelyekben 

felismerik önmagukat, saját gondjaikat. 

 Kiemelt cél a gondolkodni tanítás, kíváncsiságuk, alkotókedvük megtartásával. 

 

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

meghatározott hat fő fejlesztési területből (szövegértés; szövegalkotás; olvasóvá nevelés; mérlegelő 

gondolkodás, véleményalkotás; anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek; irodalmi kultúra, irodalmi 

ismeretek) négy mindkét tantárgy keretében fejleszthető. Minden nyelvtanóra kiemelt feladata a 

szövegértés és a szövegalkotás tanítása. 

 

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

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

feldolgozásához ajánljuk a művek filmes vagy színházi adaptációjának beépítését az órai munkába vagy 

a házi feladatba. 

 

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

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

együttműködési képességüknek, társadalmi beilleszkedésüknek és kulturált viselkedésüknek. 

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

ismeret, műveltség átadásával, a tanulói kompetenciák fejlesztésével – a sikeres továbbtanulást, a 
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társadalomba való beilleszkedést. Érett, gondolkodó, ép erkölcsi érzékkel rendelkező, kiegyensúlyozott 

felnőttekként kerüljenek ki a közoktatásból. 

 

Javasolt tevékenységek és munkaformák 9-12. évfolyamon 

 

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

eleme azonban maga a tanár (McKenzie-jelentés, 2007.) A tanár személyisége, szerepéről szóló tudása 

és ars poeticája, szakmai-módszertani felkészültsége, az általa tanított gyerekek adottságai, 

érdeklődésük, felkészültségük, az iskola szakmai-pedagógiai elvárásrendszere határozza meg, hogy a 

tanár egy osztályban milyen tanulásszervezési módokat, oktatási módszereket, munkaformákat választ.  

A tanár tanít: ismereteket ad át, ezáltal hagyományt örökít, értékeket közvetít. Gondolkodni és beszélni 

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

diákokkal, illetve az irodalmi művekkel való folyamatos párbeszéd révén irányítja tanítványai iskolai 

érzelmi nevelését. A tanár nevel és fejleszt: kompetenciákat, személyiséget. A tanár segít: segíti a 

diákokat a kognitív struktúrák kialakításában, az olvasási stratégiák elsajátításában, az önálló 

értelmezések létrehozásában. Segíti tanítványait az egyéni, illetve a csapatban végzett, együttműködésen 

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

irodalom örökérvényű alkotásainak folyamatosan változó jelentését, a jelentések megalkotásában a 

hagyomány és a befogadó szerepét.  

 

Tanítási-tanulási stratégiák 

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

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

és irodalom tanítását. A tanár a tananyag típusához, illetve az általa tanított diákközösséghez, iskolája 

programjához és technikai felszereltségéhez igazítva választhat több oktatási stratégia közül.  A 

hagyományos, tanárközpontú oktatási, tanulási stratégiákat javasolt bizonyos tananyagrészekre 

szorítani: korszakok, korstílusok, filozófiai irányzatok, stb. A tananyagok feldolgozásában döntően a 

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

ezáltal is motiválók legyenek. 

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

tanulási-tanítási technikák alkalmazása, az önálló munkavégzés és tanulás kialakítása, a gamifikáció. 

Javasolt az összetett gondolkodás kialakítása tanári kalauzzal. 

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

munkavégzés kiemelt jelentőségű az érettségi, illetve a továbbtanulás szempontjából. Ajánlott a  

hagyományos és digitális technikák bekapcsolása a tananyag-feldolgozásba, az összetett gondolkodási 

műveletek fejlesztése (absztrakció, elemzés, analógia alapján gondolkodási műveletek felismerése, új 

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

Tanulásszervezési módok 

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

projektmunkák, drámajátékok, újságszerkesztés, stb.). 

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

felhasználása, létrehozása a tananyag feldolgozásában.  
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A tanárközpontú és a diákközpontú, az „analóg” (egy munkafolyamat uralja az órát) és a digitális 

módszereknek (IKT-alapú, párhuzamos munkafolyamatok) összekapcsolása egy órán belül is 

lehetséges. A frontális tanításnak is van létjogosultsága, ha az nem uralja az egész tanítási folyamatot. 

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

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

különböző tanulási területek összekapcsolásának. 

 

Oktatási módszerek   

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

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

filmes adaptációk összevetése, jelenetek dramatikus ábrázolása. Esszéírás, gondolattérképek, fürtábrák 

készítése a műelemzések előkészítéseként, kreatív írás, konstruktív vita (disputa). Irányított szempontok 

alapján szövegértési és szövegalkotási gyakorlatok. Digitális és hagyományos szótárak, szakirodalmi 

művek használata (pl.: Szimbólumtár, Szinonima szótár, A magyar nyelv értelmező szótára). A digitális 

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

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

Munkaformák 

A munkaformák közül a frontális osztálymunka használata mellett elsősorban a páros munka, a 

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

feldolgozás javasolt. 

 

 

Óraszámfelosztás – technikumi osztályok  

 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

 Magyar nyelv Irodalom Magyar nyelv Irodalom 

9. évfolyam 2 3 72 108 

10. évfolyam 2 3 72 108 

11. évfolyam 1, 5 2, 5 54 90 

12. évfolyam 2 3 72 108 

 

 

9–10. évfolyam 

 

A középiskolai képzés első szakaszának kiemelt cél- és feladatrendszere: 

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

bonyolultabb tananyagokkal találkoznak. Meg kell tanulniuk a lényeget kiemelni, 

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

árnyaltan, adekvátan kifejezni. 

 A diákok szövegértésének folyamatos fejlesztése. A biztos szövegértés nemcsak a 

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

feltétele a gondolkodás és a beszéd fejlesztésének is. 
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 A szövegértés és -alkotás tanulásának feltétele a biztos anyanyelvi (grammatikai, 

stilisztikai) ismeret, a kommunikációelmélet alapvető fogalmainak elsajátítása, hiszen 

csak így tudják a tanulók felismerni az adott kommunikációs helyzetet.   

 Az érvelési képesség és a beszédkészség folyamatos fejlesztése.  
 A tanulók személyiségfejlesztésének feltétele, hogy rendelkezzenek megfelelő ismeretekkel 

ahhoz, hogy kérdéseket tudjanak megfogalmazni, az irodalmi szereplők, konfliktusok és saját 

élethelyzeteik között felfedezzék a párhuzamokat, kialakuljon elvonatkoztató képességük, s 

igényük és képességük arra, hogy kifejezzék saját véleményüket. 

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

felfedezésének kora, ezért elengedhetetlen, hogy sokféle ismerettel és 

ismerethordozóval találkozzanak. 

 Tudásuk megszerzésében és bővítésében a hagyományos információhordozókon kívül 

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

gondolkodásukat segítő, etikus használatának elsajátítása. 

 A képzésnek ebben a szakaszában már rendszerezett nyelvtani és irodalmi 

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

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

irodalomtörténeti ismereteiket rendszerezni, így sajátítják el a nyelvészet és az 

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

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

gyakorlati szöveget alkotni. 
 

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

tanulók identitásának kialakításában, megismerteti velük saját kultúrájukat, nemzeti önazonosságukat, 

fejleszti érzékenységüket. A tanulókat segíti abban, hogy a kommunikációs célnak megfelelően fejezzék 

ki magukat. Fejlődjék érvelési kultúrájuk, könnyebben beilleszkedjenek környezetükbe, és ismerjék fel 

saját tehetségüket. 

 

 

MAGYAR NYELV 

  

 

9. ÉVFOLYAM 

 

 

A témakörök áttekintő táblázata:  

 

Témakör neve Óraszám 

I. Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; digitális kommunikáció 18 

II. A nyelvi rendszer, a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi elemzés, a magyar és 

az idegen nyelvek 
28 
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III. Szövegértési , szövegalkotási és helyesírási készség fejlesztése 16 

IV. Év eleji és év végi szervezési feladatok, gyakorlás, rendszerezés, 

számonkérés 
10 

Összes óraszám: 72 

 

 

 

 

A tananyag tartalma: 

 

TÖRZSANYAG  

 

 AJÁNLOTT TANANYAG 

 

I. Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; digitális kommunikáció 

A kommunikáció fogalma, tényezői és funkciói A formális és informális beszédhelyzetekben 

való viselkedés 

Megszólítások, magázódás, tegeződés, a 

kapcsolattartás formái 

A gesztusok és viselkedés, gesztusok és 

kultúrkörök 

A médiafüggőség, a virtuális valóság veszélyei 

A reklámok hatása nyelvhasználatunkra 

Az internet mint hiteles adatforrás; plágium; 

adatvédelem 

A személyközi kommunikáció 

A nem nyelvi jelek 

A tömegkommunikáció fogalma, típusai és funkciói 

A tömegkommunikáció hatása a gondolkodásra és a 

nyelvre 

Médiaműfajok 

A digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai, 

az új digitális nyelv 

 

II. A nyelvi rendszer, a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi elemzés, a magyar és az idegen 

nyelvek 

A nyelv  mint jelrendszer A jelnyelvek (pl.: a siketek jelelése) 

Fonémák más nyelvekben. A magyar fonémák 

összevetése a tanult idegen nyelvek fonémáival 

A hangok hangulata, hangszimbolika 

A tőtípusok, illetve a toldalékok meghatározása, 

grammatikai funkcióik 

Néhány ismert szófaji rendszer bemutatása 

A szófajváltás, a többszófajúság 

A nyelvi szintek 

A magyar nyelv hangrendszere 

Hangkapcsolódási szabályszerűségek 

A szavak felépítése, a szóelemek (szótő, képző, jel, 

rag) 

A magyar nyelv szófaji rendszere: 

alapszófajok, mondatszók és viszonyszók 
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A szószerkezetek (szintagmák) Rendszermondat, szövegmondat 

Mondatok elemzése szerkezeti rajzzal 

A szinteződés, tömbösödés a mondatban 

A mondat fogalma és csoportosítási szempontjai 

Az egyszerű mondat: 

az alany, az állítmány, a tárgy, a határozók, a jelzők 

Az összetett mondat 

Az alárendelő összetett mondatok 

A mellérendelő összetett mondatok 

A többszörösen összetett mondatok 

III. Év eleji és év végi szervezési feladatok, gyakorlás, rendszerezés, számonkérés 

 

I.TÉMAKÖR: Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; digitális kommunikáció 

Óraszám: 18 óra  

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése 

 A kommunikáció jellemzőinek tudatosítása, hatékony alkalmazásának fejlesztése 

 A nyelv zenei kifejezőeszközeinek alkalmazása 

 A hallás utáni és a szóbeli szövegértési készség fejlesztése 

 Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása 

 Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben  

 Az önálló véleményalkotás, az önreflexió fejlesztése 

 A kommunikáció tényezői 

 A kommunikációs célok és funkciók 

 A kommunikáció jelei 

 A digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai 

 A kommunikációs kapcsolat illemszabályai 

FOGALMAK: 

kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, kapcsolat, kontextus, a 

világról való tudás); kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kifejező, metanyelvi, esztétikai 

funkció, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi jel (tekintet, mimika, gesztus, testtartás, 

térköz, emblémák); a digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai. 

II. TÉMAKÖR: A nyelvi rendszer, a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi elemzés, a magyar és az 

idegen nyelvek 
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Óraszám: 28 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak tudatosítása 

 A nyelvi elemzőkészség fejlesztése 

 Nyomtatott és digitális helyesírási segédletek használatának gyakorlása 

 Kreatív nyelvi fejlesztés 

 A nyelvi szintek, a nyelv alkotóelemei 

 A szavak és osztályozásuk 

 A szavak jelentésbeli és pragmatikai szerepe a kommunikációban 

 A szószerkezetek  

 A mondatrészek 

 A mondatok csoportosítása 

 Szórend és jelentés  

 Nyelvi játékok, kreatív feladatok digitális programok használatával is 

FOGALMAK: 

nyelvi szintek; a szó alkotóelemei (hang, fonéma, morféma); a szavak osztályozása, osztályozási 

szempontjai; szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma; mondatrészek: alany, 

állítmány, tárgy, határozó, jelző; vonzatok; mondat, a mondat szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű 

mondat, összetett mondat; szórend és jelentés összefüggései. 

 

III.  Szövegértési, szövegalkotási és helyesírási készség fejlesztése  

Óraszám: 16 óra  

 

IV. Év eleji és év végi szervezési feladatok, gyakorlás, rendszerezés, számonkérés 

ÓRASZÁM: 10 óra  

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Év eleji és év végi szervezési feladatok  

 A tanultak gyakorlása, rendszerezése 

  Számonkérés 
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10. évfolyam 

 

A témakörök áttekintő táblázata:  

 

Témakör neve Óraszám 

I. A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a szövegkompozíció; 

szövegfajták; szövegértés, szövegalkotás 
35 

II. Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, szóképek, alakzatok 30 

III. Év eleji és év végi szervezési feladatok, gyakorlás, rendszerezés, 

számonkérés 
7 

Összes óraszám: 72 

 
 

A tananyag tartalma: 
 

TÖRZSANYAG 

 

AJÁNLOTT TANANYAG 

 

I. A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a szövegkompozíció; szövegfajták; 

szövegértés, szövegalkotás 

A szöveg fogalma. A szövegösszefüggés, a 

beszédhelyzet 

Szöveg szemantika 

A szöveg és a szöveget kiegészítő, 

nem szövegszerű elemek  (kép, ábra, 

táblázat, tipográfia) kapcsolata 

Szöveg és vizualitás: képversek, 

konkrét költészet 

Intertextualitás: a szövegek 

transzformációi (pl. mém) 

 

A szöveg típusai, a szöveg szerkezete 

A szövegkohézió (lineáris és globális) 

A szöveg kifejtettsége 

Szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, fogalmi 

séma, tudáskeret, forgatókönyv) 

Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok és 

nyelvhasználati színterek szerint 

A legjellegzetesebb szövegtípusok, szövegfajták  

Az esszé 

A hivatalos élet színtereinek szövegtípusai: levél, 

kérvény, önéletrajz, motivációs levél, beadvány, 

nyilatkozat, meghatalmazás, egyszerű szerződés 

A munka világához tartozó szövegek (a hivatalos 

levél típusai, önéletrajz, motivációs levél) 

Az intertextualitás 

A szövegfonetikai eszközök és az írásjelek szerepe 

a szöveg értelmezésében 
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II. Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, szóképek, alakzatok  

A stílus fogalma és hírértéke Mindennapi stilisztikánk: 

társadalmi elvárások és 

megnyilatkozásaink stílusa 

Stílusparódia 

Korstílusok, stílusirányzatok 

Az íráskép stilisztikai hatásai  

Egyéni szóalkotások stilisztikai 

hatása 

Összetett képrendszerek, képi 

hálózatok, jelképrendszerek 
 

A stílus kifejező ereje 

Stílusrétegek: 

társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki 

és irodalmi stílus 

Stílusárnyalatok (pl.: neutrális, gúnyos, patetikus, népies, 

familiáris, költői, archaikus) 

A mondatstilisztikai eszközök (a verbális stílus, 

nominális stílus, a körmondat) 

Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés 

Szóképek (egyszerű; hasonlatból kinövő szóképek 

/metafora, szinesztézia/, érintkezésen nyugvó szóképek 

/metonímia, szinekdoché/, összetett szóképek /összetett 

költői kép, allegória, szimbólum/) 

Költői alakzatok (ismétlés, felcserélés, kihagyás) 

köznyelvi és irodalmi szövegekben 

III. Év eleji és év végi szervezési feladatok, gyakorlás, rendszerezés, számonkérés 

 

I. TÉMAKÖR: A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a szövegkompozíció; szövegfajták; 

szövegértés, szövegalkotás  

Óraszám: 35 ÓRA  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A szövegről való tudás és gyakorlati alkalmazásának fejlesztése  

 A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a gyakorlatban 

 A szövegelemző képességek fejlesztése 

 A szöveg fogalma, jellemzői 

 A szöveg főbb megjelenési formái, típusai, műfajai, korának és összetettségének jellemzői 

 A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat viszonya, szövegegységek 

 A szövegértelem összetevői: pragmatikai, jelentésbeli és nyelvtani szintje 

 Szövegköziség, az internetes szövegek jellemzői 

 Szövegek összefüggése, értelemhálózata; intertextualitás 

 A szóbeli és az írásbeli szövegértés és szövegalkotás fejlesztése 

 A hivatalos élet színtereinek szövegtípusai: levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, beadvány, 

nyilatkozat, meghatalmazás, egyszerű szerződés 

 A helyesírási készség fejlesztése 

 Helyesírási szótárak használatának tudatosítása 

 A szövegolvasási típusok és szövegértési stratégiák 
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 Szövegtípusok: digitális és hagyományos, folyamatos és nem folyamatos 

 Összefüggő szóbeli szöveg: felelet, kiselőadás, hozzászólás, felszólalás 

 A  magánélet színtereinek szövegtípusai: levél, köszöntő stb. 

 Az esszé 

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); intertextualitás, összefüggő szóbeli 

szövegek: előadás, megbeszélés, vita; a magánélet színtereinek szövegtípusai: levél, köszöntő stb.; 

esszé 

 

II. TÉMAKÖR: Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, szóképek, alakzatok  

ÓRASZÁM: 30 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

  A stílus szerepének tudatosítása  

  A stiláris különbségek felfedeztetése  

  Az alakzatok és a szóképek hatásának, szerepének vizsgálata szövegelemzéskor 

 A stílus, a stilisztika, a stílustípusok 

 A stílusérték 

 A stílushatás 

 Stílusgyakorlatok 

 A hangalak és jelentés viszonyának felismertetése 

 Értelmezési gyakorlatok különböző beszédhelyzetekben 

 A mondat- és szövegjelentést meghatározó tényezők felismertetése, tudatosítása 

 A magyar szórend megváltozása és az üzenet jelentésváltozása közötti összefüggés 

tudatosítása 

 A mindennapi kommunikáció gyakori metaforikus kifejezéseinek és használati körének 

megfigyelése, értelmezése 

 Szótárhasználat fejlesztése 

 A jel és a nyelvi jel fogalma, összetevői 
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 A jel és a jelentés összefüggése, jelentéselemek 

 A hangalak és a jelentés viszonya, jelentésmező 

 Motivált és motiválatlan jelentés  

 A metaforikus kifejezések szerkezete, jellemző típusai, használatuk 

 A mondat- és szövegjelentés 

  

Fogalmak: 

 

stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.); stílusérték (alkalmi és 

állandó); stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, irodalmi); 

stílushatás; néhány gyakoribb szókép és alakzat köznyelvi és irodalmi példákban, 

jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, jelhasználati szabály; denotatív, konnotatív 

jelentés; metaforikus jelentés; motivált és motiválatlan szó, hangutánzó, hangulatfestő szó; 

egyjelentésű, többjelentésű szó, azonos alakú szó, rokon értelmű szó, hasonló alakú szópár, 

ellentétes jelentés  

 

III.   Év eleji és év végi szervezési feladatok, gyakorlás, rendszerezés, számonkérés 

ÓRASZÁM: 7 óra  

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Év eleji és év végi szervezési feladatok  

 A tanultak gyakorlása, rendszerezése  

 Számonkérés 

 

11-12. évfolyam 

 

 

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

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

felhasználását is, emellett bővíteni és fejleszteni kell a tanulók kompetenciáit. Kiemelt feladat a 

szövegértés és a szövegalkotás tanítása. Ennek a képzési szakasznak a végén a tanulók érettségi vizsgát 

tesznek. Fontos cél, hogy ismereteik és képességeik birtokában önállóan fel tudjanak készülni a közép- 

és az emelt szintű érettségire. A 11-12. évfolyamon elvárható, hogy a tanulók képesek legyenek projekt- 

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

a világhálón található és egyéb digitális adatbázisokat. Felismerjék az adott kommunikációs helyzetet, 

s arra írásban és szóban is adekvátan válaszoljanak. Képesek legyenek az összetett szövegek elsődleges 

jelentése mögé látni, a jelentéseket értelmezni, gondolataikat írásban és szóban is pontosan és elegánsan, 

illetve az adott kommunikációs helyzetnek megfelelően megfogalmazni. Képessé váljanak érvekkel 

vagy cáfolatokkal igazolni nézeteiket, véleményüket. Sajátítsák el a mindennapi életben szükséges 

szövegalkotás alapvető követelményeit (műfajok, stílus, retorikai építkezés).  
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A tanulmányaik során szerzett ismereteik és készségeik révén ismerjék a magyar irodalomtörténet 

korszakait, képesek legyenek azokat az európai és világirodalmi folyamatokkal összekapcsolni. Lássák 

meg a magyar irodalom nagy filozófiai, társadalmi, esztétikai kérdésfelvetéseit, az egyes művekben 

található válaszokat ezekre a kérdésekre. Tudják értelmezni a szerzők és irodalmi alkotások időn és téren 

átívelő párbeszédét, a magyar irodalom jellegzetes motívumait, s ezek jelentésváltozását az irodalom 

történetében. Váljanak képessé az absztrakt gondolkodásra, a differenciált véleményalkotásra. Értsék az 

irodalom és a történelem kapcsolatát. Ezt szolgálja  „A XX. századi történelem az irodalomban” című 

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

európai történelem kataklizmáit. Ennek révén szembesüljenek történelmi, erkölcsi kérdésekkel. 

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

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

művek kaleidoszkópszerű sokszínűsége lehetőséget teremt arra, hogy a Kárpát-medencei irodalomban 

felvetődő történelmi sorskérdésekkel, nemzeti és személyes erkölcsi dilemmákkal találkozzanak a 

tanulók. Ezekre a dilemmákra reagálva fejlődjék erkölcsi érzékenységük, érzelmi intelligenciájuk. 

Nemzeti és személyes identitásuk kialakulásában, szociális kompetenciáik fejlesztésében irodalmunk, 

nyelvünk ismerete a tanulók segítségére van.  

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

–, hogy a tanulóknak segítséget nyújtson a pályaválasztásban, felkészítse őket a továbbtanulásra. 

 

Mindezek elérése érdekében a képzés kiemelt céljai: 

 

 a retorikai ismeretek bővítése. Ismerjék meg a diákok a retorika fogalmát, történetének 

nagy állomásait, az érvek, illetve a cáfolatok típusait, helyes alkalmazásukat. Ezek 

birtokában képesek legyenek arányos, előrehaladó szöveget alkotni, mely megfelel a 

műfaji és a stilisztikai követelményeknek, a magyar nyelvhelyességi – írásos szöveg 

esetében – a helyesírási szabályoknak.  

 Ismerjék meg a magyar nyelv földrajzi és társadalmi tagozódását. A Kárpát-medence 

tíz nyelvjárási régiójának jellegzetes nyelvhasználati (hangtani, lexikai, 

mondatszerkesztési) sajátosságai közül ismerjenek fel néhányat. 

 Ismerjék a magyar nyelv társadalmi tagozódását, jellegzetes csoportnyelveit, azok 

tipikus szóhasználatát, nyelvi sajátosságait. 

 Ismerjék a nyelvvizsgálati módszereket, a világ nagy nyelvcsaládjait. Tanulják meg a 

magyar nyelv eredetéről szóló tudományos hipotéziseket, illetve az ezeket igazoló 

bizonyítékokat. Tudják a magyar nyelvtörténet nagy korszakait, az ezekben a korokban 

keletkezett kiemelkedő jelentőségű nyelvemlékeinket. 

 Bővüljön stilisztikai tudásuk: ismerjék fel a szóképeket, alakzatokat. Képesek legyenek 

a tanulók ezeket értelmezni, saját nyelvhasználatukban is alkalmazni a metaforikus 

szövegépítést, a magyar nyelv archaikusabb elemeit, pl.: szólásokat, közmondásokat, 

szállóigéket. 

 Szövegértő- és szövegalkotó kompetenciájuk folyamatos bővítése, irodalomelméleti és 

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

értelmezzenek. Poétikai és retorikai ismereteik aktualizálásával képessé válnak egy mű 



19 
 

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

összevetésére. Elvárt cél, hogy elemző gondolatmenetüket arányos esszében vagy 

értekezésben tudják kifejteni. 

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

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

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

összevetésével mindkét művet képesek legyenek értelmezni, az eltérő problémafelvetést 

érzékelni. 

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

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

műnemben alkotó – szerzőről vagy egy kiemelkedő irodalmi alkotásról metszetet 

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

lezárt életművel bíró alkotóit, a két század stílusirányzatait, irodalmi mozgalmait.  

 

11. évfolyam 

 

 

A témakörök áttekintő táblázata:  

 

Témakör neve óraszám 

I. Retorika- a beszédfajták, a beszéd felépítése, az érvelés 16 

II. Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási forduló, beszédaktus, 

együttműködési elv 

8 

 

III. Általános nyelvi ismeretek – a nyelv és a gondolkodás, nyelvtípusok 10 

IV. Szótárhasználat 3 

V. Szövegértési, szövegalkotási és helyesírási készség fejlesztése 9 

VI. Év eleji és év végi szervezési feladatok, gyakorlás, rendszerezés, számonkérés 8 

                                                                            Összes óraszám: 54 

 

 

A tananyag tartalma: 
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TÖRZSANYAG 

 

AJÁNLOTT TÉMÁK 

 

I. Retorika- a beszédfajták, a beszéd felépítése, az érvelés 

A retorika és kommunikáció, a retorika 

fogalma 

Retorika az ókorban 

Retorika a középkorban 

Néhány történeti értékű és jelenkori szónoki beszéd 

retorikai eszközei és esztétikai hatása 

A szójáték és a retorika 

 

Digitális eszközök, grafikus szerkesztők használata a 

retorikai szövegek alkotásában. 

Az előadás szemléltetésének módjai (bemutatás, 

prezentáció). 

 

 

A retorikai szövegek felépítése és 

elkészítésének lépései  

A szónoki beszéd fajtái (tanácsadó beszéd, 

törvényszéki beszéd, alkalmi beszéd) és 

jellemzőik 

Az érvelő beszéd felépítése, az érvtípusok 

Az érvelés módszere 

A retorikai szövegek kifejezőeszközei 

A kulturált vita szabályai  

A befolyásolás módszerei 

II. Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási forduló, beszédaktus, együttműködési elv 

A nyelv működése a beszélgetés, társalgás 

során 

 A pragmatika mint a nyelvre irányuló funkcionális 

nézőpont 

Kommunikáció és pragmatika 

 

A társalgás udvariassági formái 

A beszédaktus 

Az együttműködési elv (mennyiségi, minőségi, 

viszony, mód) 

III. Általános nyelvi ismeretek – a nyelv és a gondolkodás, nyelvtípusok 

A nyelv és a beszéd, a nyelv mint változó 

rendszer 

A nyelv szerepe a világról formált tudásunkban, 

gondolkodásunk alakításában 

 

A nyelv szerepe a memória alakításában 

A nyelv és gondolkodás, a nyelv és 

megismerés 

A beszéd mint cselekvés 

A nyelvcsaládok és nyelvtípusok  

IV.  Szótárhasználat 

V.   Szövegértési, szövegalkotási és helyesírási készség fejlesztése 

VI.  Év eleji és év végi szervezési feladatok, gyakorlás, rendszerezés, számonkérés 
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I. TÉMAKÖR: Retorika- a beszédfajták, a beszéd felépítése, az érvelés  

Óraszám: 16 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A retorika alapfogalmainak megismertetése, azok alkalmazása a tanulók életével, 

mindennapjaival összefüggő nyilvános megszólalásokban 

 A hatásos érvelés technikájának, a legfőbb érvelési hibáknak a megismertetése 

 Önálló beszéd megírásához, annak hatásos előadásához szükséges nyelvi, gondolkodási 

képességek fejlesztése 

 A szónok tulajdonságai, feladatai 

 A szónoki beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől a 

megszólalásig 

 Az érv, érvelés, cáfolat megértése 

 Az érvelési hibák felfedeztetése 

 A hatásos előadásmód eszközeinek tanítása, gyakoroltatása 

 Érvelési gyakorlatok: kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása 

 

Fogalmak: 

 
retorika, szónoklat, a szónok feladata, a meggyőzés eszközei: érv és cáfolat; hagyományos és mai 

beszédfajták; a szónoklat részei, szerkezete, felépítése 

 

II. TÉMAKÖR: Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási forduló, beszédaktus, 

együttműködési elv  

Óraszám: 8 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A kulturált nyelvi magatartás fejlesztése 

 A nyelv működésének, a nyelvhasználat megfigyelése különböző kontextusokban, eltérő 

célok elérésére nyelvi eszközökkel 

Fogalmak: 

 
megnyilatkozás, társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás; beszédaktus (lokúció, illokúció, 

perlokúció); deixis; együttműködési elv  
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III. TÉMAKÖR: Általános nyelvi ismeretek – a nyelv és a gondolkodás, nyelvtípusok 

Óraszám:  10 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A nyelv mint jelrendszernek, az emberi nyelv egyediségének megértése; a nyelv mint 

változó rendszer; a nyelv szerepe a világról formált tudásunkban 

 A kommunikáció kódok vizsgálata, a korlátozott és a kidolgozott kód; gesztusnyelvek, 

jelnyelvek 

 a nyelv és gondolkodás viszonya nyelvfilozófiai lehetőségeinek megismerése 

 a nyelv és a megismerés viszonyának tanulmányozása: az emberiség információs 

forradalmai; a nyelv és a kultúra viszonya 

 nyelvcsaládok, nyelvtípusok tanulmányozása 

Fogalmak: 

 

jel, nyelvi jel, jelrendszer, nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló), nyelvcsalád, kódok, 

korlátozott és kidolgozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv 
 

 

IV. TÉMAKÖR: SZÓTÁRHASZNÁLAT  

Óraszám:  3 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A fontosabb egynyelvű papír alapú és digitális szótárfajták megismerése, tanulmányozása: 

értelmező szótár, történeti-etimológiai szótár, szinonimaszótár, helyesírási szótár, 

szlengszótár, nyelvművelő kéziszótár, Magyar Történeti Szövegtár, írói szótárak, tájszótár 

Fogalmak: 

 

értelmező szótár, etimológiai szótár, szinonimaszótár, rétegnyelvi szótár, írói szótár  

 

V.  Szövegértési, szövegalkotási és helyesírási készség fejlesztése 
 

ÓRASZÁM: 9 óra  

 

 Felzárkóztatás 

 Elmélyítés 

 Tehetséggondozás 
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VI.  Év eleji és év végi szervezési feladatok, gyakorlás, rendszerezés, számonkérés 

ÓRASZÁM: 8 óra  

 

 Év eleji és év végi szervezési feladatok  

 A tanultak gyakorlása, rendszerezése  

 Számonkérés 

 

 

12. évfolyam 

 

 

A témakörök áttekintő táblázata:  

 

Témakör neve óraszám 

I. Nyelvtörténet- a nyelv változása, a nyelvrokonság kérdései, nyelvemlékek   

II. A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, nyelvi norma   

III. Felkészülés az érettségire - rendszerező ismétlés   

IV. Év eleji és év végi szervezési feladatok, gyakorlás, rendszerezés, számonkérés  

Szabadon felhasználható óra – az intézmény saját döntése alapján, felzárkóztatásra, 

elmélyítésre, tehetséggondozásra 

 

                                                                            Összes óraszám: 54 

 

 

A tananyag tartalma: 

 

TÖRZSANYAG 

 

AJÁNLOTT TÉMÁK 

 

I. Nyelvtörténet- a nyelv változása, a nyelvrokonság kérdései, nyelvemlékek  

A magyar nyelv rokonságának 

hipotézisei 

A 19. század versengő elméletei, az utóbbi évtizedek 

törekvései a származási modellek felülvizsgálatára 

(„család” és „fa” metaforák kritikája, újabb régészeti és 

genetikai adatok, stb.) 
A magyar nyelvtörténet korszakai 

Nyelvemlékek 
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A szókészlet változása a magyar 

nyelv történetében 

A nyelvhasonlítás korszerű formái 

Nyelvi változások a Neumann-galaxisban 

Nyelvújítás 

II. A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, nyelvi norma  

Anyanyelvünk rétegződése I.- A 

köznyelvi változatok, a 

csoportnyelvek és rétegnyelvek 

 

Az adott nyelvjárási terület és a nyelvi norma eltérései  
 

Anyanyelvünk rétegződése II.- 

A nyelvjárások és a nyelvi 

norma 

Nyelvünk helyzete a határon túl 

Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, 

nyelvművelés 

III. Felkészülés az érettségire - rendszerező ismétlés 
 

 

I. TÉMAKÖR: Nyelvtörténet- a nyelv változása, a nyelvrokonság kérdései, nyelvemlékek 

Óraszám:  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A szinkrón és diakrón nyelvszemlélet fejlesztése 

 A magyar nyelv rokonságának megismerése 

 Az összehasonlító nyelvszemlélet fejlesztése: nyelvünk helye a világban 

 Az interdiszciplináris tudatosság fejlesztése a nyelvtörténeti, irodalom- és 

művelődéstörténeti párhuzamosságok és összefüggések felfedeztetésével 

 Változás és állandóság nyelvi egyensúlyának megértése  

 Nyelvrokonság és nyelvcsaládok vizsgálata 

 A nyelvrokonság bizonyítékainak tudományos módszereinek tisztázása 

 A magyar nyelv eredetének, az erről szóló tudományos hipotéziseknek megismerése 

 A szókincs jelentésváltozásának főbb típusai, tendenciái 

 A nyelvtörténeti kutatások forrásainak vizsgálata: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek 

 A magyar nyelv történetének főbb korszakai, és néhány fontos nyelvemlékünk (A tihanyi 

apátság alapítólevele, Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom 

 A nyelvújításnak, illetve hatásának tanulmányozása 

 

Fogalmak: 
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nyelvrokonság, nyelvcsalád; uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság; ősmagyar, ómagyar, középmagyar 

kor, újmagyar kor, újabb magyar kor; nyelvemlék; ősi szó, belső keletkezésű szó, jövevény- és idegen 

szó; nyelvújítás, ortológus, neológus; szinkrón és diakrón nyelvszemlélet 

II. TÉMAKÖR: A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, nyelvi norma  

Óraszám:   

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A nyelvi sokszínűség, nyelvi tolerancia tudatosítása 

  A nyelvjárások nyelvhasználati sajátosságainak megismertetése 

 A nyelvi tervezés elveinek és feladatainak megismertetése 

 A nyelv társadalmi tagozódásának vizsgálata 

 

Fogalmak: 

 

nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés, nyelvtörvény, nyelvi norma; nyelvváltozatok; 

vízszintes és függőleges tagolódás; nyelvjárások, regionális köznyelv, tájszó; csoportnyelv, 

szaknyelv, hobbinyelv, rétegnyelv; szleng, argó; kettősnyelvűség, kétnyelvűség, kevert 

nyelvűség; nemzetiségi nyelvek 

 

III. TÉMAKÖR: Felkészülés az érettségire – rendszerező ismétlés 

Óraszám:   

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A rendszerező képesség fejlesztése 

 Az önálló tanulás fejlesztése: az érettségi témaköreinek és a követelményeknek megfelelő 

tételvázlatok összeállítása 

 A tanult nyelvészeti, kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási ismeretek 

rendszerezése 

 

Fogalmak: 

 

Az eddig tanult fogalmak rendszerező ismétlése 

 
 

 

 

MAGYAR IRODALOM  
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9. évfolyam 

 

 

A témakörök áttekintő táblázata:  

 

MAGYAR IRODALOM TÉMAKÖRÖK 

 

 

 

I. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom 

 

6 

 

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

irodalom születése, hatása. Az irodalmi kommunikáció 

1 

 

B) Szerzők, művek párbeszéde – a művészet 
 

1 

 

C) Népszerű irodalom. Az irodalom határterületei 1 

 

 

D) Műnemi-műfaji rendszer 

3 

 

II. Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia 9 

 

 

A) Az ősi magyar hitvilág 

3 

 

B) A görög mitológia 

5 

 

C) Egyéb teremtésmítosz - Babiloni teremtésmítosz 

 

1 

 

 

III. A görög irodalom 

 

15 

 

A) Az epika születése 

5 

 

 

B) A görög líra, az időmértékes verselés 

4 
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      C)  A görög dráma 

6 

 

 

IV. A római irodalom 

 

5 

 

V. A Biblia mint kulturális kód 

16 

 

 

A) Az Ószövetség 

7 

 

 

B) Újszövetség 

9 

 

 

VI. A középkor irodalma 

14 

 

 

A) Egyházi irodalom 

4 

 

 

B) Lovagi és udvari irodalom 

3 

 

C) Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek) 3 

 

D)  A középkor világi irodalma 
 

4 

 

 

VII. A reneszánsz irodalma 

23 

 

 

A) A humanista irodalom 

 

6 

 

B) A reformáció vallásos irodalma, az anyanyelvű kultúra születése, 

hatása az irodalomra, a magyar nemzeti tudatra 

 

3 

 

C) A reformáció világi irodalma 

2 

 

D) Líra a reformáció korában 7 
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E) Dráma a reformáció korában 5 

 

VIII. Szabadon felhasználható órák: felzárkóztatás, elmélyítés, 

tehetséggondozás, gyakorlás, rendszerezés, szövegalkotási és szövegértési 

kompetenciák fejlesztése, év eleji és év végi szervezési feladatok 

20 

Összes irodalom óraszám 108 

 

               

A tananyag tartalma: 

 

TÖRZSANYAG AJÁNLOTT ALKOTÓK, MŰVEK  

I. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom 

       A) Az irodalom és hatása 

           Karinthy Frigyes: A cirkusz 

 

Örkény István: Ballada a költészet  

hatalmáról 

II. János Pál pápa levele a művészeknek 

(részletek)  

 

       B) Szerzők, művek párbeszéde  

           Aiszóposz: A tücsök és a hangya 

           Hajnóczy Péter: A hangya és a tücsök 

           Romhányi József: Tücsökdal  

  

C) Népszerű irodalom. Az irodalom 

határterületei 

 

           Arthur Conan Doyle: Sherlock Holmes- 

           történetek (részletek) 

Irodalom és film  

Agatha Christie: Tíz kicsi néger 

D) Műnemi-műfaji rendszer  

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

A) Az ősi magyar hitvilág 

Hoppál Mihály: Sámánok. Lelkek és jelképek 

(részletek)  

Diószegi Vilmos: Az ősi magyarok hitvilága 

(Világfa) 

Anonymus: Gesta Hungarorum (ford.: Pais 

Dezső) (részletek) 

Jankovics Marcell: Az égig érő fa (részlet) 

 

            Irodalom és mozgókép: 

Jankovics Marcell: Ének a csodaszarvasról (részlet) 

B) A görög mitológia   
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A világ születése; istenek születése és harca; 

istenek nemzedékei, világkorszakok; az ember 

teremtése 

Az olimposzi istenek  

A görög mitológia híres történetei (Hermész, 

Dionüszosz, Héraklész tettei, Daidalosz és Ikarosz, 

Thészeusz és Ariadné, a Minótaurosz) 

További görög mítoszok: 

Hésziodosz: Istenek születése (részletek) 

Hésziodosz: Munkák és napok (részletek) 

A görög mitológia motívumainak, alakjainak 

megjelenése későbbi korok irodalmában 

 

 

C) Egyéb teremtésmítosz  

Babiloni teremtésmítosz (részlet)   

III. A görög irodalom 

A) Az epika születése  

Homérosz: Íliász vagy Odüsszeia (részletek)  

B) A görög líra, az időmértékes verselés 

Alkaiosz: Az állam hajója Szemelvények az antik görög lírából 

 Alkaiosz: Bordal 

Szapphó: Aphroditéhez 

Szapphó: Édesanyám! Nem perdül a rokka 

Anakreón: Töredék a halálról 

Anakreón: Gyűlölöm 

C) A görög dráma   
Színház- és drámatörténet: 

Szophoklész: Antigoné  

Szophoklész: Oidipusz király 

Arisztophanész: Lüszisztraté 

IV.  A római irodalom   

A) A polgárháborúk kora 

Catullus: Gyűlölök és szeretek Catullus: Éljünk, Lesbia 

B) Augustus kora  

Vergilius: Aeneis (Első ének, 1-7.sor) Vergilius: IV. ecloga 

Horatius: Leuconoénak  

Horatius: Licinius Murenához 

Vergilius: IX. ecloga 

Horatius: Thaliarchushoz 

Ovidius: Átváltozások 

               Pygmalion 

V.  A Biblia mint kulturális kód 

A) Az Ószövetség (részletek)  

a) Történeti könyvek 
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Mózes első könyvéből részletek: Szemelvények az Ószövetségből 

Az Ószövetség motívumainak megjelenése 

későbbi korok irodalmi alkotásaiban 
 Teremtéstörténet 

 József 
Mózes második könyvéből részletek: 

 Kivonulás Egyiptomból (részletek), a 

Tízparancsolat 

b) Tanító könyvek 

 Zsoltárok könyve (23., 42.) 

 Az Ószövetség és a film 

Ridley Scott: Exodus vagy 

Roger Young: Mózes  

(vagy más Ószövetség-feldolgozás) 

 Az Ószövetség és a képzőművészet 

(pl.: Michelangelo Buonarotti, Pieter Bruegel, 

William Blake, Modigliani képei)  

B) Újszövetség (részletek)  

a) Az „örömhír” 

Máté evangéliumából részletek: Szemelvények az Újszövetségből 

Az Újszövetség motívumainak megjelenése 

későbbi korok irodalmi alkotásaiban  

Karinthy: Barabbás 

 Jézus Krisztus születése, 

megkeresztelése 

 Jézus Krisztus tanításai: Hegyi beszéd, 

A magvető példázata 

 Passió-történet  Az Újszövetség és a film 

Franco Zeffirelli: A Názáreti Jézus vagy 

Catharine Hardwicke: A születés (vagy más 

Újszövetség-feldolgozás) 

 Jézus feltámadása 
Lukács evangéliumából (részletek): 

 Az irgalmas szamaritánus  Az Újszövetség és a képzőművészet 

(pl.: M.S. mester, Michelangelo Buonarroti, 

Tintoretto, Albrecht Dürer, Caravaggio, 

Munkácsy Mihály) 

 A tékozló fiú  

Pál apostol Szeretethimnusza 

VI.  A középkor irodalma   

A) Egyházi irodalom 

a) Epika: Umberto Eco: A rózsa neve  

Szent Erzsébet legendája (részlet)  

Szent Margit legendája (részlet) 

Szent Gellért püspök legendája (részlet) 

Tommaso da Celano: Ének az utolsó ítéletről 

Szent Ágoston: Vallomások (részlet) 

 

Halotti beszéd és könyörgés 

b) Líra 

Jacopone da Todi: Himnusz a fájdalmas 

anyáról 
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Ómagyar Mária-siralom 

B) Lovagi és udvari irodalom  

a) Epika  

Anonymus: Gesta Hungarorum 

(részlet) 

Kálti Márk: Képes krónika (részlet) 

 Irodalom és film 

Terry Jones és Terry Gilliam: Gyalog galopp 

b) Líra   

Walter von der Vogelweide: A 

hársfaágak csendes árnyán 

Walter von der Vogelweide: Ó, jaj, hogy eltűnt 

minden 

C) Dante Alighieri: Isteni színjáték – 

Pokol (részletek) 

Irodalom és képzőművészet 

Dante: Pokol Gustave Doré illusztrációi, 

Auguste Rodin munkái 

D) A középkor világi irodalma  

           vágánsköltészet 

           Carmina Burana (részlet) 

Irodalom és zene 

Carl Orff: Carmina Burana  

François Villon: A nagy testamentum 

(részletek) 

Irodalom és színház 

Szakácsi Sándor – Őze Áron: A cella  

VII. A reneszánsz irodalma 

A) A humanista irodalom  

a) Líra Petrarca: Daloskönyv (részletek) 

Janus Pannonius: Galeotto Marzióhoz 

Janus Pannonius: Búcsú Váradtól  

Janus Pannonius: Mars istenhez békességért 

Janus Pannonius: A saját lelkéhez 

Petrarca: Pó, földi kérgem 

           Portré: Janus Pannonius 

Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 

Janus Pannonius: Egy dunántúli 

mandulafáról 

b) Epika  

Boccaccio: Dekameron, Első nap 3. 

novella 

Boccaccio: Dekameron (részletek) 

B) A reformáció vallásos irodalma, az 

anyanyelvű kultúra születése 

Irodalom és film 

Eric Till: Luther (részlet) 

a) Bibliafordítások 
           Károli Gáspár Szent Biblia  

            fordítása (részlet) 

Reményik Sándor: A fordító 

Sylvester János: Újtestamentum fordítása (ajánló 

vers) 
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b) Zsoltárfordítások 
             Szenczi Molnár Albert: 42. zsoltár  

 

c) Heltai Gáspár: Száz fabula 

(részletek) 

Irodalom és film 

Richly Zsolt: Heltai Gáspár mesél (rajzfilmek) 

(részlet) 

C) A reformáció világi irodalma 

a) Históriás énekek Szemelvények a magyar reformáció irodalmából  

 

 

 

 

 

Tinódi Lantos Sebestyén: Eger vár 

viadaljáról (részlet) 

b) Széphistóriák  

Gyergyai (Gergei) Albert: História egy 

Árgirus nevű királyfiról és egy tündér 

szűz leányról (részletek) 

 A regény születése  

Miguel Cervantes Saavedra: Don Quijote 

(részletek) 

D) Líra a reformáció korában 

a) Portré: Balassi Bálint 

Balassi Bálint: Egy katonaének További Balassi-versek 

További Shakespeare-szonettek 

Balassi Bálint: Borivóknak való 

Balassi Bálint: Adj már 

csendességet… 

Balassi Bálint: Hogy Júliára talála 

b) William Shakespeare: LXXV. 

szonett 

E) Színház- és drámatörténet: dráma a reformáció korában 

           William Shakespeare:  

           Romeo és Júlia 

           vagy  

           Hamlet, dán királyfi 

Irodalom és film 

Franco Zeffirelli: Romeo és Júlia  

(vagy más feldolgozás) 

Irodalom és film 

Franco Zeffirelli: Hamlet (vagy más feldolgozás) 

 

I. TÉMAKÖR: BEVEZETÉS AZ irodalomba – művészet, irodalom   

Óraszám: 6 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 
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 Változatos lírai, kisprózai alkotások, szövegrészletek olvasása, közös értelmezése 

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

részvétel lehetőségei 

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

alakzatok a hétköznapi és az irodalmi kommunikációban 

FOGALMAK: 

művészet, szépirodalom, szórakoztató irodalom, irodalmi kommunikáció; szerző, alkotó, 

terjesztő, másoló, előadó, befogadó; befogadás, értelmezés, műnem, epika, líra, dráma, műfaj, 

monda, elbeszélés, regény, elbeszélő költemény, dal, himnusz, óda, elégia, metafora, hasonlat, 

költői megformáltság, történet, elbeszélés, lírai én, narrátor, beszélő, dialógus, monológ 

 

II. TÉMAKÖR: AZ IRODALOM ŐSI FORMÁI. MÁGIA, MÍTOSZ, MITOLÓGIA  

Óraszám:  9 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A mítoszok kulturális jelentőségének megértése 

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

képregényben 

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

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

 Az  alapvető emberi magatartásformák felismerése és azonosítása a mitológiai történetekben és 

eposzokban 

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

 Irodalmi alapformák, műfajok és motívumok megismerése 

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

szerepének felismerése 

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

irodalmi adaptációk, intertextualitás; mai magyar szókincs. 

FOGALMAK: 

szóbeliség, írásbeliség, sámánizmus, regös, mágus, jokulátor, táltos,  világfa, antikvitás, mítosz, 

mitológia eredetmítosz, archaikus világ, archetípus 

III. TÉMAKÖR: A GÖRÖG IRODALOM 

Óraszám:  15 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 
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– Ismerkedés az ókori görög mitológiai történetekkel a törzsanyagban megjelöltek alapján  

– Részleteket megismerése meg a homéroszi eposzokból  

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

Szimónidész) és prózaepikából (Aiszóposz fabuláiból). 

– A szerzőkhöz, illetve hősökhöz kapcsolódó toposzok megismerése 

– Irodalmi alapformák, történetek és motívumok hatásának, továbbélésének bemutatása 

többféle értelmezésben az irodalomban, képzőművészetben, filmen 

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

gyakorolt hatásának megismerése 

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

megértése 

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

felvetett erkölcsi problémák megértése, mérlegelése 

– Drámai helyzetek és dramaturgiai eszközök megértése drámajátékon keresztül, részvétel 

drámai jelenet kidolgozásában és előadásában 

– A tragikum és a komikum műfajformáló minőségének megértése 

– Lehetőség szerint e szerzők valamely művéből készült kortárs színházi előadás megtekintése, a 

színházi előadás élményének megbeszélése, feldolgozása 

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

felismerése; ezek elemzésével, értékelésével erkölcsi érzék fejlesztése. 

FOGALMAK: 

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

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

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

konfliktus, tetőpont, megoldás, kar, katarzis 

IV. TÉMAKÖR: A RÓMAI IRODALOM 

Óraszám:  5 óra  

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

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

továbbá Catullus, Ovidius, Phaedrus művek vagy részletek. 

– A római irodalom műfajainak, témáinak, motívumainak hatása, továbbélése  

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

horatiusi életelvek érvényességének vizsgálata;  

– Irodalmi műfajok, versformák megismerése; 
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– A görög és római kultúra viszonyának értelmezése; 

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

intertextualitás) 

FOGALMAK: 

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

V. TÉMAKÖR: A BIBLIA MINT KULTURÁLIS KÓD 

Óraszám:  16 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A Biblia felépítésének tanulmányozása, a szöveghagyomány jellemzőinek és 

jelentőségének megértése 

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

műfajok megismerése 

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

alapvető kódjához 

 Kitekintés a bibliai történetek későbbi megjelenéseire az irodalomban és más művészeti 

ágakban 

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

szólásokban, témákban, motívumokban 

 A Bibliához kapcsolódó ünnepek, hagyományok eredete, tartalma 

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

projektfeladatok 

Fogalmak: 

BIBLIA, ÓSZÖVETSÉG, ÚJSZÖVETSÉG, HÉBER BIBLIA, ZSIDÓ VALLÁS, KÁNON, 

KANONIZÁCIÓ, TEREMTÉSTÖRTÉNET, PUSZTULÁSTÖRTÉNET, TÓRA, GENESIS, 

EXODUS, ZSOLTÁR, PRÓFÉTA, KERESZTÉNYSÉG, EVANGÉLIUM, SZINOPTIKUSOK, 

NAPKELETI BÖLCSEK, APOSTOL, PÉLDABESZÉD, PASSIÓ, KÁLVÁRIA, APOKALIPSZIS 

VI. TÉMAKÖR: A KÖZÉPKOR IRODALMA 

Óraszám:  14 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése 

 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében 
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 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak 

tanulmányozása 

 A korstílus fogalmának bevezetése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 

 A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, ismétlése 

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

epika, legenda, himnusz 

 A középkori irodalom jellegének megismerése az ókeresztény és középkori szakaszban 

 A vallásos és világi irodalom együtthatásának megismerése 

 Az egyház irodalomra gyakorolt hatásának megértése 

 A kéziratos kor írási és olvasási szokásainak megismerése 

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

 Dante és Villon életműve jelentőségének megértése 

Fogalmak: 

KÖZÉPKOR, KORSTÍLUS, MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET, ROMANIKA, GÓTIKA, PATRISZTIKA, 

SKOLASZTIKA, KATEDRÁLIS, VALLOMÁS, LEGENDA, RÍM, EGYHÁZI KULTÚRA, LOVAGI 

KULTÚRA, TRUBADÚR, MORALITÁS, VÁGÁNS KÖLTÉSZET, NYELVEMLÉK, 

SZÖVEGEMLÉK, GESTA, KRÓNIKA, INTELEM, KÓDEX, PRÉDIKÁCIÓ, POKOL, 

PURGATÓRIUM, PARADICSOM, EMBERISÉGKÖLTEMÉNY, ALLEGÓRIA, SZIMBÓLUM, 

TERCINA, BALLADAFORMA, RONDÓ, RÍM, OKTÁVA, TESTAMENTUM, HALÁLTÁNC, 

OXIMORON 

VII. TÉMAKÖR: A RENESZÁNSZ IRODALMA 

Óraszám:  23 óra  

A,  A humanista irodalom  

 

Óraszám:  6 óra  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 

 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése 

 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében 

 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak 

tanulmányozása 

 A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 

 A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, ismétlése 
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 Petrarca-szonett megismerése  

 a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos 

ismereteinek elmélyítése Janus Pannonius műveinek olvasásával és értelmezésével 

Fogalmak: 

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

 

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

nemzeti tudatra  

 

Óraszám:  3 óra  

 

C,  A reformáció világi irodalmából  

 

Óraszám:  2 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 

 A reformáció kultúrtörténeti jelentőségének (iskolák, nyomdák, anyanyelvűség) 

megismerése  

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

megértése  

 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében 

 A XVII. század elejétől megjelenő a katolikus megújulás jellemzőinek megismerése 

 A magyar és európai reformációs irodalom műfaji gazdagságának, sokszínűségének 

megismerése 

Fogalmak: 

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

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

 

D, Líra a reformáció korában  

 

Óraszám:  7 óra 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 

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

befogadása, versmondás, költemények kreatív-produktív feldolgozása  

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

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

 Népköltészet, közköltészet és műköltészet a régi és klasszikus magyar irodalomban 

 A szonett formai változása Shakespeare-nél 

 A törzsanyagban megnevezett költemények részletesebb értelmezése a korábban 

megismert stilisztikai-poétikai fogalmak segítségével. 

 

Fogalmak:  

Balassi-strófa, Balassa-kódex, hárompilléres versszerkezet, katonaének, szonett 

 

E, Színház- és drámatörténet: dráma a reformáció korában  

 

ÓRASZÁM:  5 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Az angol reneszánsz színház és dráma jellemzőinek, a shakespeare-i dramaturgia és 

nyelvezet befogadása, reflektálás Shakespeare drámaírói életművének hatására 

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

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

megértése 

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

felvetett erkölcsi problémák megértése, mérlegelése 

 Drámai helyzetek és dramaturgiai eszközök megértése drámajátékon keresztül, részvétel 

drámai jelenet kidolgozásában és előadásában 

 A tragikum és a komikum műfajformáló minőségének megértése 

 A törzsanyagban megjelölt művek egyikének feldolgozása 
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 Lehetőség szerint a szerző valamely művéből készült kortárs színházi előadás 

megtekintése, a színházi előadás élményének megbeszélése, feldolgozása 

 

Fogalmak:  

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

bosszúdráma, lírai tragédia    

 

VIII. Szabadon felhasználható órák 

Óraszám:  20 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 felzárkóztatás,  

 elmélyítés,  

 tehetséggondozás,  

 gyakorlás, rendszerezés,  

 szövegalkotási és szövegértési kompetenciák fejlesztése 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 

 

Homérosz: Odüsszeia (részletek) 

Szophoklész: Antigoné  

Biblia (részletek az Ószövetségből és az Újszövetségből. 

Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek) 

François Villon: A nagy testamentum (részletek) 

Boccaccio: Dekameron, Első nap 3. novella 

William Shakespeare: Romeo és Júlia vagy Hamlet, dán királyfi 

 

MEMORITEREK 

 

Homérosz: Odüsszeia (részlet) 

Anakreón: Gyűlölöm azt… 

Catullus: Gyűlölök és szeretek 
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Halotti beszéd és könyörgés (részlet) 

Ómagyar Mária-siralom (részlet) 

Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 

Balassi Bálint: Egy katonaének (részlet) 

Balassi Bálint: Adj már csendességet… (részlet) 

 

10. ÉVFOLYAM 

 

A témakörök áttekintő táblázata:   

 

 

Témakör neve  

 

óraszám 

I. A barokk és a rokokó irodalma 7 

 

A) Epika 5 

B) A kuruc kor lírája: műfajok, művek 2 

II. A felvilágosodás irodalma 32 

A) Az európai felvilágosodás 10 

a) Epika 5 

b) Dráma 4 

c) Líra  

B) A felvilágosodás korának magyar irodalma: rokokó, 

klasszicizmus és szentimentalizmus 

10 

 

a) Epika 4 

b) Líra 6 

C) Klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban 12 

 

a) Líra 8 

b) Epika 2 

c) Dráma 2 
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III. A romantika irodalma 13 

a) Az angolszász romantika 3 

b) A francia romantika 3 

c) A német romantika 3 

d)  Az orosz romantika 3 

                  e)A lengyel romantika 1 

IV. A magyar romantika irodalma I. 39 

 

A) Életművek a magyar romantika irodalmából I. 37 

a) Vörösmarty Mihály 12 

b) Petőfi Sándor 15 

c) Jókai Mór 10 

B) Irodalomtudomány a romantika korában 2 

V. Szabadon felhasználható órák: felzárkóztatás, elmélyítés, tehetséggondozás, 

gyakorlás, rendszerezés, szövegalkotási és szövegértési kompetenciák 

fejlesztése, év eleji és év végi szervezési feladatok 

17 

Összes óraszám 108 

 

A tananyag tartalma:  

 

TÖRZSANYAG AJÁNLOTT ALKOTÓK, MŰVEK  

I.      A barokk és a rokokó irodalma  

A) Epika 

a) Vitairatok, vallásos értekezések – a 

katolikus megújulás 

Pázmány Péter: Alvinczi Péter 

uramhoz írt öt szép levél (részlet) 

 

b) Portré: Zrínyi Miklós és a barokk 

eposz 

 

                  Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 

(részletek) 

 

c) Levél  

          Mikes Kelemen: Törökországi levelek 

               (1., 37., 112.)   

Mikes Kelemen: Törökországi levelek 

(részletek) 

d) Tudományos élet  
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           Apáczai Csere János: 

          Magyar Encyclopaedia (részlet) 

Apáczai Csere János: Az iskolák felette 

szükséges voltáról (részlet) 

B) A kuruc kor lírája: művek, műfajok   

              Rákóczi-nóta  

              Őszi harmat után 

II. A felvilágosodás irodalma 

A) Az európai felvilágosodás   

a) Epika 

      Jonathan Swift: Gulliver utazásai (részletek) Montesquieu: Perzsa levelek (részlet) 

Jean-Jacques Rousseau: Értekezés az emberi 

egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól (részlet) 

Jean-Jacques Rousseau: Emil (részlet) 

Johann Wolfgang von Goethe: Az ifjú Werther 

szenvedései (részlet) 

Georg Wilhelm Friedrich Herder: Eszmék az 

emberiség történetének filozófiájáról és más 

írások (részlet) 

      Voltaire: Candide (részletek) 

       

b) Színház- és drámatörténet 
       A francia klasszicista dráma  

           Irodalom és színház 

           Molière: A fösvény vagy Tartuffe 

Irodalom és színház 

Jean Racine: Phaedra (részlet) 

Pierre Corneille: Cid (részlet) 

Nicolas Boileau-Despréaux: Ars poetica (részlet) 

          Johann Wolfgang von Goethe: Faust I. 

(részletek) 

Irodalom és színház 

A német későklasszicista, koraromantikus dráma  

Friedrich Schiller: Tell Vilmos vagy más 

Schiller-dráma 

c) Líra 

         Robert Burns: John Anderson William Blake: A tigris 

William Blake: A bárány 

Johann Wolfgang von Goethe: A vándor éji dala 

Johann Wolfgang von Goethe: A Tündérkirály 

         Robert Burns: Falusi randevú 

 

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

szentimentalizmus  

a) Epika   
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          Csokonai Vitéz Mihály:  

          Dorottya vagyis a dámák diadalma a 

fársángon   (részletek) 

           

 

Bessenyei György: Egy tudós társaság iránt való 

jámbor szándék (részlet)  

Kármán József: Fanni hagyományai 

          (részletek) 

Kármán József: A nemzet csinosodása (részlet) 

Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója (részletek) 

b) Líra   

          Kazinczy Ferenc: Tövisek és virágok 

(részletek) 

Csokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi a 

táborozáskor 

Csokonai Vitéz Mihály: Az én poézisom 

természete 

Csokonai Vitéz Mihály: A feredés 

Csokonai Vitéz Mihály: Az anákreoni versek 

Csokonai Vitéz Mihály: Jövendölés az első 

oskoláról a Somogyban 

Csokonai Vitéz Mihály: A tihanyi Ekhóhoz 

Csokonai Vitéz Mihály: A vidám természetű 

poéta  

           Portré: Csokonai Vitéz Mihály 

 

           Csokonai Vitéz Mihály: Az estve 

           Csokonai Vitéz Mihály: A boldogság 

           Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem 

           Csokonai Vitéz Mihály: Szerelemdal a 

csikóbőrös kulacshoz 

           Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 

 Csokonai Vitéz Mihály: A Magánossághoz 

C) Klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban  

a) Líra 

            Portré: Berzsenyi Dániel   

            Berzsenyi Dániel: Osztályrészem Kisfaludy Sándor: Himfy szerelmei (részlet) 

Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (II.) 

Berzsenyi Dániel: Horác 

Berzsenyi Dániel: Vitkovics Mihályhoz 

Berzsenyi Dániel: Búcsúzás Kemenes-aljától 

Berzsenyi Dániel: Napóleonhoz 

Kisfaludy Károly: Szülőföldem szép határa! 

Kölcsey Ferenc: Bordal 

Kölcsey Ferenc: Csolnakon 

 

     Berzsenyi Dániel: Levéltöredék 

barátnémhoz 

            Berzsenyi Dániel: A közelítő tél 

            Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) 

            Kisfaludy Károly: Mohács (részlet) 

            Portré: Kölcsey Ferenc  

            Kölcsey Ferenc: Himnusz 

            Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas 

            Kölcsey Ferenc: Zrínyi dala 

            Kölcsey Ferenc: Zrínyi második  

            éneke 

b) Epika 
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Kölcsey Ferenc: Nemzeti hagyományok 

(részletek) 

Kölcsey Ferenc: Mohács (részlet) 

            Kölcsey Ferenc: Parainesis (részletek) 

c) Színház és dráma 

            Katona József: Bánk bán  Irodalom és zene 

Erkel Ferenc: Bánk bán 

             

 

Irodalom és tévéjáték 

Kisfaludy Károly: A kérők 

Bohák György: A kérők  

III. A romantika irodalma  

a) Az angolszász romantika  
          George Byron egy szabadon választott művéből részlet 

          Sir Walter Scott: Ivanhoe (részlet) Irodalom és film 

Richard Thorpe: Ivanhoe 

 Irodalom és film/tévéjáték 

Jane Austen: Büszkeség és balítélet 

Joe Wright/Simon Langton: Büszkeség és 

balítélet 

vagy: más Jane Austen-regény adaptációja 

Edgar Allan Poe: A Morgue utcai kettős 

gyilkosság 

           

Edgar Allan Poe: A kút és az inga 

Edgar Allan Poe: A fekete macska 

Edgar Allan Poe: A holló 

b) A francia romantika  

 Victor Hugo: A párizsi Notre-Dame 

(részlet) 

Irodalom és film/zene 

Jeane Delannoy: A párizsi Notre-Dame vagy 

Gary Trousdale- Kirk Wise: A Notre Dame-i 

toronyőr 

vagy a regény más feldolgozása 

Irodalom és film/zene 

Jean-Paul Chanois: Nyomorultak vagy 

Bille August: Nyomorultak  

vagy a regény más feldolgozása 

c) A német romantika  

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

d) Az orosz romantika  

 Alexandr Szergejevics Puskin: Anyegin 

(részletek) 

Alexandr Szergejevics Puskin: A pikk dáma 

 

e) A lengyel romantika  

          Adam Mickiewicz: A lengyel anyához Adam Mickiewicz: Ősök (részlet) 

IV. A magyar romantika irodalma 

A) Életművek a magyar romantika irodalmából 

a) Vörösmarty Mihály 

 Epika 

 Zalán futása (Első ének, részlet) 

 Líra Magyarország címere 

Virág és pillangó 

Liszt Ferenchez 

Az élő szobor 

Ábránd  

Fóti dal 

 

            Szózat 

            Gondolatok a könyvtárban 

            A merengőhöz 

            Az emberek 

            Előszó 

            A vén cigány 

 Drámai költemény 
            Csongor és Tünde 

b) Petőfi Sándor  

 Líra  

            A négyökrös szekér Hortobágyi kocsmárosné 

Isten csodája 

A virágnak megtiltani nem lehet 

Szeget szeggel 

Csokonai 

Megy a juhász szamáron 

Szeptember végén 

Beszél a fákkal a bús őszi szél 

Várady Antalhoz 

Európa csendes, újra csendes 

Pacsirtaszót hallok megint 

            A bánat? egy nagy oceán 

            A természet vadvirága 

            Fa leszek, ha… 

            Reszket a bokor, mert… 

            Minek nevezzelek? 

              

             Egy gondolat bánt engemet 

              

             A puszta, télen vagy Kis-Kunság 

             A XIX. század költői 
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             Fekete-piros dal Szabadság, szerelem 

               

 Epika  

            A helység kalapácsa (részlet) Úti levelek (részletek) 

            Az apostol (részlet)  

c) Jókai Mór 

 Elbeszélések  

            A tengerszem tündére A megölt ország 

A debreceni kastély 

A magyar Faust 

Két menyegző 

            A huszti beteglátogatók 

 Regények  

            Az arany ember 

             

Irodalom és film 

Várkonyi Zoltán: Egy magyar nábob vagy 

Várkonyi Zoltán: Kárpáthy Zoltán vagy 

Várkonyi Zoltán: Fekete gyémántok 

B) Tudományos élet a romantika korában 

        Erdélyi János: A magyar népdalok (részlet) Toldy Ferenc: A magyar nemzeti 

irodalomtörténet a legrégibb időktől a jelenkorig 

rövid előadásban (részlet) 

  Bajza József: Dramaturgiai és logikai leckék   

(részlet) 

Toldy Ferenc: A magyar nemzeti 

irodalomtörténet (részlet) 

 

I. TÉMAKÖR: A barokk és a rokokó  

Óraszám:  7 ÓRA  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 

 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése 

 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében 

 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak 

tanulmányozása 

 A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 

 A törzsanyagban felsorolt szerzők és műveik megismerése, rendszerezése 
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 a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos 

ismereteinek elmélyítése a törzsanyaghoz tartozó művek olvasásával és értelmezéséve 

Fogalmak: 

barokk, katolikus megújulás (ellenreformáció), jezsuita, barokk eposz, barokk körmondat, 

pátosz, röpirat, fiktív levél,  kuruc, labanc, bujdosóének, toborzó dal, kesergő, rokokó, emlékirat  

 

II. TÉMAKÖR: A felvilágosodás irodalma 

Óraszám:  32 óra  

A, Az európai felvilágosodás 

 

Óraszám:  10 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 

 A korstílus fogalmának használata az európai művelődéstörténetben 

 Az európai irodalom nagy korstílusai jellemzőinek, történelmi és eszmei hátterének 

megismerése 

 Irodalom és képzőművészet kapcsolata; a korstílusok jelenléte a képzőművészetekben 

 Az európai irodalom nagy korstílusai időbeli és térbeli viszonyainak, különbségeinek 

megismerése 

 A korstílus felhasználása az irodalmi elemzés egyik kontextusaként 

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

a korstílusok nézőpontjából 

 A klasszicizmus eszmetörténeti háttere, főbb sajátosságai  

 A felvilágosodás mint mozgalom és mint eszmetörténeti irányzat 

 

Fogalmak: 

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

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

poétika, rezonőr, weimari klasszika, drámai költemény  
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B, A FELVILÁGOSODÁS KORÁNAK MAGYAR IRODALMÁBÓL: ROKOKÓ, KLASSZICIZMUS, 

SZENTIMENTALIZMUS  

 

Óraszám:  10 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 

 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése 

 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében 

 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak 

tanulmányozása 

 A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 

 a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos 

ismereteinek elmélyítése a törzsanyagban rögzített szerzők és műveik olvasásával és 

értelmezésével  

Fogalmak: 

 

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

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

 

 C, A klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban 

 

Óraszám:  12 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 

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

  Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek 

felismertetése  

 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések szellemi hátterének 

feltárása a társadalomtörténeti jelenségként is értelmezett irodalomban 

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

történelemfilozófiai kérdések és válaszok érzékelése és értelmezése 
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 Intertextuális utalások azonosítása és értelmezése, következtetések levonása 

 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének felismerése 

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

befogadása, versmondás, költemények kreatív-produktív feldolgozása  

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

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

 A törzsanyagban megnevezett költemények részletesebb értelmezése a korábban 

megismert stilisztikai-poétikai fogalmak segítségével 

Fogalmak: 

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

identitás, közösségi értékrend, költői öntudat, prófétai szerephelyzet 

 

III. TÉMAKÖR: A romantika irodalma 

Óraszám:  13 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 

 A korstílus fogalmának használata az európai művelődéstörténetben 

 Az európai irodalom nagy korstílusa jellemzőinek, történelmi és eszmei hátterének 

megismerése 

 Irodalom és képzőművészet kapcsolata; a korstílus jelenléte a képzőművészetekben 

 Az európai irodalom nagy korstílusa időbeli és térbeli viszonyainak, különbségeinek 

megismerése 

 A korstílus felhasználása az irodalmi elemzés egyik kontextusaként 

 Az európai romantika sajátosságai; néhány szövegrészlet a romantikus művek köréből 

 

Fogalmak: 

korstílus, romantika, verses regény, történelmi regény, felesleges ember  

 

IV. TÉMAKÖR: A magyar romantika irodalma 

Óraszám: 39 óra  

A, ÉLETMŰVEK A MAGYAR ROMANTIKA IRODALMÁBÓL 



50 
 

 

a, Vörösmarty Mihály 

 

Óraszám: 12 óra 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 

 A hazához fűződő viszonyt tematizáló lírai szövegek olvasása, értelmezése Vörösmarty 

Mihály életművéből a törzsanyagban meghatározottak szerint 

 Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek 

felismertetése 

 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének felismerése 

 A szépirodalmi szövegekben megjelenített értékek, erkölcsi kérdések, motivációk, 

magatartásformák felismerése, értelmezése 

 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések szellemi hátterének 

feltárása a társadalomtörténeti jelenségként is értelmezett irodalomban 

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

történelemfilozófiai kérdések és válaszok érzékelése és értelmezése 

 Intertextuális utalások azonosítása és értelmezése, következtetések levonása 

 

Fogalmak:  

rapszódia, drámai költemény 

 

b, Petőfi Sándor             

 

ÓRASZÁM: 15 ÓRA  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 

 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megnevezett versek 

szövegre épülő ismeretén, értelmezésén, elemzésén 

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

poetica stb.) és műfajainak megismerése 
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 A költő epikájának (Az apostol, A helység kalapácsa) néhány sajátossága részletek vagy 

egész mű tanulmányozásán keresztül 

 Petőfi alkotói pályájának és életútjának kapcsolatai, főbb szakaszai 

 A népiesség és a romantika jelenlétének bemutatása Petőfi Sándor életművében 

 Petőfi életútja legfontosabb eseményeinek megismerése; Petőfi korának irodalmi életében 

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

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

FOGALMAK:  

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

realizmus, látomásköltészet, zsenikultusz 

 

c, Jókai Mór             

 

ÓRASZÁM: 10 ÓRA  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 

 Elbeszélő szövegek közös órai feldolgozása 

 Legalább egy regény önálló elolvasása 

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

könyvnyomtatás szerepe 

 A 19. század néhány jellemző elbeszélő műfajának és irányzatának áttekintése 

 Kreatív szövegek alkotása megadott stílusban vagy ábrázolásmóddal 

 Szövegek közös értelmezése az elbeszélés-elmélet alapfogalmainak segítségével 

FOGALMAK:  

irányregény, utópia, szigetutópia   

 

B, IRODALOMTUDOMÁNY A ROMANTIKA KORÁBAN 

 

ÓRASZÁM: 2 ÓRA  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 

 Elbeszélő szövegek közös órai feldolgozása 
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 Legalább egy regény önálló elolvasása 

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

könyvnyomtatás szerepe 

 A 19. század néhány jellemző elbeszélő műfajának és irányzatának áttekintése 

 Kreatív szövegek alkotása megadott stílusban vagy ábrázolásmóddal 

 Szövegek közös értelmezése az elbeszélés-elmélet alapfogalmainak segítségével 

FOGALMAK:  

nemzeti szemlélet, korszerű népiesség  

 

V. Szabadon felhasználható órák 

ÓRASZÁM:  17 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 felzárkóztatás,  

 elmélyítés,  

 tehetséggondozás,  

 gyakorlás, rendszerezés,  

 szövegalkotási és szövegértési kompetenciák fejlesztése 

 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 

 

 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek) 

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

Molière: A fösvény vagy Tartuffe 

Katona József: Bánk bán 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde 

Petőfi Sándor: A helység kalapácsa (részlet) 

Jókai Mór: A huszti beteglátogatók (novella) 

Jókai Mór: Az arany ember 

 

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

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez  

Berzsenyi Dániel: A közelítő tél (1. versszak) 

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

Berzsenyi Dániel: Osztályrészem (1. versszak) 

Kölcsey Ferenc: Himnusz (az általános iskolai memoriter felújítása) 

Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke (részlet) 

Vörösmarty Mihály: Szózat (az általános iskolai memoriter felújítása) 

Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban (részlet) 

Vörösmarty Mihály: Előszó (részlet) 

Petőfi Sándor: A bánat? egy nagy oceán… 

Petőfi Sándor: Fa leszek, ha… 

Petőfi Sándor: A XIX. század költői (részlet) 

 

 

 

11-12. évfolyam 

 

 

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

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

felhasználását is, emellett bővíteni és fejleszteni kell a tanulók kompetenciáit. Kiemelt feladat a 

szövegértés és a szövegalkotás tanítása. Ennek a képzési szakasznak a végén a tanulók érettségi vizsgát 

tesznek. Fontos cél, hogy ismereteik és képességeik birtokában önállóan fel tudjanak készülni a közép- 

és az emelt szintű érettségire. A 11-12. évfolyamon elvárható, hogy a tanulók képesek legyenek projekt- 

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

a világhálón található és egyéb digitális adatbázisokat. Felismerjék az adott kommunikációs helyzetet, 

s arra írásban és szóban is adekvátan válaszoljanak. Képesek legyenek az összetett szövegek elsődleges 

jelentése mögé látni, a jelentéseket értelmezni, gondolataikat írásban és szóban is pontosan és elegánsan, 

illetve az adott kommunikációs helyzetnek megfelelően megfogalmazni. Képessé váljanak érvekkel 

vagy cáfolatokkal igazolni nézeteiket, véleményüket. Sajátítsák el a mindennapi életben szükséges 

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

A tanulmányaik során szerzett ismereteik és készségeik révén ismerjék a magyar irodalomtörténet 

korszakait, képesek legyenek azokat az európai és világirodalmi folyamatokkal összekapcsolni. Lássák 

meg a magyar irodalom nagy filozófiai, társadalmi, esztétikai kérdésfelvetéseit, az egyes művekben 

található válaszokat ezekre a kérdésekre. Tudják értelmezni a szerzők és irodalmi alkotások időn és téren 
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átívelő párbeszédét, a magyar irodalom jellegzetes motívumait, s ezek jelentésváltozását az irodalom 

történetében. Váljanak képessé az absztrakt gondolkodásra, a differenciált véleményalkotásra. Értsék az 

irodalom és a történelem kapcsolatát. Ezt szolgálja  „A XX. századi történelem az irodalomban” című 

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

európai történelem kataklizmáit. Ennek révén szembesüljenek történelmi, erkölcsi kérdésekkel. 

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

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

művek kaleidoszkópszerű sokszínűsége lehetőséget teremt arra, hogy a Kárpát-medencei irodalomban 

felvetődő történelmi sorskérdésekkel, nemzeti és személyes erkölcsi dilemmákkal találkozzanak a 

tanulók. Ezekre a dilemmákra reagálva fejlődjék erkölcsi érzékenységük, érzelmi intelligenciájuk. 

Nemzeti és személyes identitásuk kialakulásában, szociális kompetenciáik fejlesztésében irodalmunk, 

nyelvünk ismerete a tanulók segítségére van.  

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

–, hogy a tanulóknak segítséget nyújtson a pályaválasztásban, felkészítse őket a továbbtanulásra. 

 

Mindezek elérése érdekében a képzés kiemelt céljai: 

 a retorikai ismeretek bővítése. Ismerjék meg a diákok a retorika fogalmát, történetének 

nagy állomásait, az érvek, illetve a cáfolatok típusait, helyes alkalmazásukat. Ezek 

birtokában képesek legyenek arányos, előrehaladó szöveget alkotni, mely megfelel a 

műfaji és a stilisztikai követelményeknek, a magyar nyelvhelyességi – írásos szöveg 

esetében – a helyesírási szabályoknak.  

 Ismerjék meg a magyar nyelv földrajzi és társadalmi tagozódását. A Kárpát-medence 

tíz nyelvjárási régiójának jellegzetes nyelvhasználati (hangtani, lexikai, 

mondatszerkesztési) sajátosságai közül ismerjenek fel néhányat. 

 Ismerjék a magyar nyelv társadalmi tagozódását, jellegzetes csoportnyelveit, azok 

tipikus szóhasználatát, nyelvi sajátosságait. 

 Ismerjék a nyelvvizsgálati módszereket, a világ nagy nyelvcsaládjait. Tanulják meg a 

magyar nyelv eredetéről szóló tudományos hipotéziseket, illetve az ezeket igazoló 

bizonyítékokat. Tudják a magyar nyelvtörténet nagy korszakait, az ezekben a korokban 

keletkezett kiemelkedő jelentőségű nyelvemlékeinket. 

 Bővüljön stilisztikai tudásuk: ismerjék fel a szóképeket, alakzatokat. Képesek legyenek 

a tanulók ezeket értelmezni, saját nyelvhasználatukban is alkalmazni a metaforikus 

szövegépítést, a magyar nyelv archaikusabb elemeit, pl.: szólásokat, közmondásokat, 

szállóigéket. 

 Szövegértő- és szövegalkotó kompetenciájuk folyamatos bővítése, irodalomelméleti és 

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

értelmezzenek. Poétikai és retorikai ismereteik aktualizálásával képessé válnak egy mű 

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

összevetésére. Elvárt cél, hogy elemző gondolatmenetüket arányos esszében vagy 

értekezésben tudják kifejteni. 

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

motívumkincsét, kérdésfelvetéseit is megértsék. Tudatosítsák, hogy egy-egy irodalmi 
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alkotás adaptációja önálló művészeti alkotás. Az eredeti mű és az adaptáció 

összevetésével mindkét művet képesek legyenek értelmezni, az eltérő problémafelvetést 

érzékelni. 

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

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

műnemben alkotó – szerzőről vagy egy kiemelkedő irodalmi alkotásról metszetet 

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

lezárt életművel bíró alkotóit, a két század stílusirányzatait, irodalmi mozgalmait.  

 

11. ÉVFOLYAM 

 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

 

 

Témakör neve  

 

Óraszám 

I. A klasszikus modernség irodalma 38 

 

 

A) A nyugat-európai irodalom 5 

 

B) Az orosz irodalom 

 

4 

 

C) A klasszikus modernizmus líra alkotói, alkotásai 3 

 

D) Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában 26 

1. Életművek a XIX. század második felének magyar irodalmából  

a) Arany János 10 

 

b) Mikszáth Kálmán 6 

 

2. Színház- és drámatörténet 6 
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3. Szemelvények a XIX. század második felének és a 

századfordulónak a magyar irodalmából 

4 

 

II. A magyar irodalom a XX. században 44 

A) Életművek a XX. század magyar irodalmából 30 

a) Herczeg Ferenc  5 

 

b) Ady Endre 9 

 

c) Babits Mihály  8 

 

d) Kosztolányi Dezső 8 

B) Portrék a XX. század magyar irodalmából 9 

a) Móricz Zsigmond 5 

 

b) Wass Albert 4 

 

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

Juhász Gyula 3 

 Tóth Árpád 

Karinthy Frigyes 2 

 

     III. Szabadon felhasználható órák: elmélyítés, tehetséggondozás, gyakorlás, 

rendszerezés, szövegalkotási és szövegértési kompetenciák fejlesztése  

8 

                                                                            Összes óraszám: 90 

 

A tananyag tartalma: 

 

TÖRZSANYAG AJÁNLOTT ALKOTÓK, MŰVEK  

I. A klasszikus modernség irodalma  
A) A nyugat-európai irodalom 

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

(részletek) vagy 
                  Stendhal: Vörös és fekete   

                  (részletek)             

Irodalom és film  

Gustave Flaubert: Bovaryné vagy 

Tim Fywell: Bovaryné 

(vagy más feldolgozás) 

 Guy de Maupassant: Gömböc és más történetek 

b) Színház- és drámatörténet: 
                 Henrik Ibsen: A vadkacsa vagy   

                 Nóra (Babaotthon) 

 

B) Az orosz irodalom 

a) Nyikolaj Vasziljevics Gogol: A 
                   köpönyeg            

Nyikolaj Vasziljevics Gogol: Az orr 

b) Fjodor Mihajlovics 

Dosztojevszkij:  
                   Bűn és bűnhődés (részletek) 

 

c) Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan  
                  Iljics halála   

Irodalom és film 

Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Anna Karenina 

vagy 

Joe Wright: Anna Karenina 

(vagy a regény más feldolgozása) 

d) Színház- és drámatörténet: 
                 Anton Pavlovics Csehov: Sirály  

                 vagy Ványa bácsi 

 

Irodalom és színház 

Anton Pavlovics Csehov: Három nővér 

(valamelyik színházi adaptációja) 

C) A klasszikus modernizmus lírájának alkotói, alkotásai 

a) Charles Baudelaire  

                   A Romlás virágai – Előszó Egy dög 

Kapcsolatok                    Az albatrosz  

b) Paul Verlaine  

                   Őszi chanson Holdfény 

                   Költészettan 

c) Arthur Rimbaud  

                   A magánhangzók szonettje 

                    

Kenyérlesők 

A részeg hajó (részlet) 

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

a) Arany János  

 Epika Toldi szerelme (részletek) 

Buda halála (részletek) A nagyidai cigányok 

(részletek)  

A walesi bárdok 

Tetemre hívás 

Híd-avatás  

Tengeri-hántás  

              Toldi estéje 

 Balladák 

              Ágnes asszony 

              V. László 

              Vörös Rébék 

 Líra  

             Fiamnak Visszatekintés 

Széchenyi emlékezete  

Az örök zsidó 

Őszikék  

Tamburás öreg úr 

Sejtelem 

A tölgyek alatt  

             Letészem a lantot 

             Kertben 

             Epilógus 

             Kozmopolita költészet 

             Mindvégig 

b) Mikszáth Kálmán Tímár Zsófi özvegysége 

Hova lett Gál Magda 

Szegény Gélyi János lovai 

            Az a fekete folt 

            Bede Anna tartozása 

            A bágyi csoda 

            Beszterce ostroma 

Irodalom és tévéjáték 

Zsurzs Éva: A fekete város (részlet) 

2. Színház- és drámatörténet 
            Madách Imre: Az ember tragédiája Mózes 

3. Szemelvények a XIX. század második felének és a századfordulónak a  magyar 

irodalmából 

a) Tompa Mihály  

            A gólyához Népdal 

             A madár, fiaihoz 

b) Gárdonyi Géza  

            Az én falum (részletek) Az Isten rabjai (részlet) 
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            A láthatatlan ember (részlet) 

c) Vajda János  

           Húsz év múlva A virrasztók 

Az üstökös 

 Reviczky Gyula 

            

            

Magamról 

Schopenhauer olvasása közben 

II. A magyar irodalom a XX. században 

A) Életművek a XX. század magyar irodalmából 

a) Herczeg Ferenc  

            Az élet kapuja A hét sváb (részlet) 

            Fekete szüret a Badacsonyon 

            Színház- és drámatörténet: 

            Bizánc  

Irodalom és színház 

Kék róka (részlet) 

b) Ady Endre A Tisza-parton 

Lédával a bálban 

Vér és arany 

Sem utódja, sem boldog őse… 

Az eltévedt lovas 

Elbocsátó szép üzenet       

Sípja régi babonának  

Köszönöm, köszönöm, köszönöm 

Ember az embertelenségben 

A Hortobágy poétája 

Párisban járt az Ősz 

      Góg és Magóg fia vagyok én… 

      Héja-nász az avaron 

      Harc a Nagyúrral 

      Új vizeken járok 

      Az ős Kaján 

             A Sion-hegy alatt  

             Az Úr érkezése 

             Kocsi-út az éjszakában 

             Emlékezés egy nyár-éjszakára 

             Őrizem a szemed  

c) Babits Mihály  

In Horatium A Danaidák 

Húsvét előtt  

Örök kék ég a felhők mögött (részlet) 

Ádáz kutyám 

A gazda bekeriti házát 

Csak posta voltál 

A lírikus epilógja 

Esti kérdés 

Jobb és bal 

Mint különös hírmondó… 

Ősz és tavasz közt 
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Jónás könyve; Jónás imája Balázsolás 

A gólyakalifa (részlet)  

Cigány a siralomházban 

d) Kosztolányi Dezső 

A szegény kisgyermek panaszai 

(részletek: Mint aki a sínek közé 

esett…, Azon az éjjel, Anyuska régi 

képe) 

Számadás 

Vörös hervadás 

Októberi táj 

Marcus Aurelius 

Esti Kornél éneke 

 

            Boldog, szomorú dal 

            Őszi reggeli 

            Halotti beszéd 

Hajnali részegség 

Édes Anna Irodalom és film 

Kosztolányi Dezső: Pacsirta 

Ranódy László: Pacsirta 

 

Esti Kornél; Tizennyolcadik fejezet, 

melyben egy közönséges villamosútról 

ad megrázó leírást, – s elbúcsúzik az 

olvasótól 

Esti Kornél kalandjai…; Az utolsó felolvasás 

A fürdés 

A kulcs 

B) Portrék a XX. század magyar irodalmából  

a) Móricz Zsigmond 

     Tragédia Judith és Eszter 

Barbárok 

Tündérkert (részlet) 

                 Úri muri 

b) Wass Albert  

Adjátok vissza a hegyeimet! Irodalom és film 

Koltay Gábor: Adjátok vissza a hegyeimet! 

Üzenet haza A funtineli boszorkány (részlet) 

C) Metszetek a XX. század magyar irodalmából – a Nyugat alkotói 

a) Juhász Gyula  

Tiszai csönd Halotti beszéd 

Anna örök Utolsó vacsora 

Szerelem 

b) Tóth Árpád  
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Esti sugárkoszorú Kisvendéglőben 

Elégia egy rekettyebokorhoz 

Jó éjszakát 

Álarcosan 

Lélektől lélekig 

Isten oltó-kése 

           c) Karinthy Frigyes  

                   Így írtok ti (részletek) Tanár úr, kérem (részletek) 

Utazás a koponyám körül (részlet) 

Előszó 

                  Találkozás egy fiatalemberrel 

      

      

Szerb Antal 

Budapesti kalauz marslakók számára 

Utas és holdvilág (részlet) 

 

 

I. TÉMAKÖR: A klasszikus modernség irodalma (A, B, C, D) 

Óraszám: 38 óra  

A, A nyugat-európai irodalom  

 

ÓRASZÁM: 5 óra 

 

B, A realizmus az orosz irodalomban 

 

ÓRASZÁM: 4 óra  

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: (A. + B.) 

 

 Elbeszélő szövegek közös órai feldolgozása 

 Legalább két regény és két dráma önálló elolvasása 

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

megértése az epikus és drámai művek elemzése alapján 

 A XIX. század néhány jellemző epikus  műfajának és irányzatának áttekintése 

 Lírai szövegek közös értelmezése lírapoétikai fogalmainak segítségével 

 Az irodalomtörténeti folytonosság (művek, motívumok párbeszéde) megértése 
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 Klasszikus esztétikai és modernista esztétikai törekvések felfedezése a XIX. századi 

világirodalom kiemelkedő alkotásaiban 

 A XIX. századi világirodalom magyar irodalomra gyakorolt hatásának megértése. 

Fogalmak:  

klasszikus modernség, realizmus, realista regény, mindentudó elbeszélő, tolsztojanizmus, 

visszatekintő időszerkezet, analitikus dráma, drámaiatlan dráma, lírai dráma 

C, A klasszikus modernizmus lírájának alkotói, alkotásai 

 

ÓRASZÁM: 3 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek:  

A  klasszikus modernista költészet főbb irányzatainak, programjainak megismerése  

– A XIX. századi líra új kifejezésmódbeli jellemzőinek azonosítása 

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

megfigyelése, poétikaértelmezések, a régi és új költészeteszmény jellemzőinek 

számbavétele 

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

tudatosításával, hogy ezek a művek fordításokban olvashatók) 

FOGALMAK: 

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

 

D, Romantika és a realizmus a XIX. század magyar irodalmában 

 

ÓRASZÁM: 26 óra  

 

1. Életművek a XIX. század második felének magyar irodalmából 

 

 a) Arany János 

 

ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK:  

 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a kijelölt versek értelmezése, elemzése 

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

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

válaszlehetőségek)  

 Arany János balladaköltészetének megismerése legalább három ballada elemzésével, a 

műfaji sajátosságok és a tematikus jellemzők rendszerezése 

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

szövegek segítségével 

 A kortárs történelem eseményeinek feldolgozása, bemutatása Arany lírai és epikus 

költészetében 

 Arany alkotói pályája főbb szakaszainak azonosítása (forradalom előtti időszak, 

nagykőrösi évek, Őszikék) 

 Arany életművében a népiesség és a romantika összefonódásának tudatosítása  

 Arany jelentősége kora irodalmi életében, Arany életútja legfontosabb eseményeinek 

megismerése  

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

FOGALMAK:  

ballada, pillérversszak, önirónia, eszményítő realizmus 

 

b) Mikszáth Kálmán 

 

ÓRASZÁM: 6 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK:  

 

 Elbeszélő szövegek közös órai feldolgozása 

 Legalább négy novella és egy regény önálló elolvasása 

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

könyvnyomtatás szerepének tanulmányozása 

 A romantika és a realizmus találkozásának vizsgálata a mikszáthi epikában 

 Az anekdota műfaji jellegzetességeinek megismerése, az anekdota szerepének vizsgálata 

Mikszáth regényeiben és novelláiban 

 A metaforikus próza poétikai jegyeinek megismerése 

 Mikszáth egy művében a különc szerepének tanulmányozása  
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 Erkölcsi kérdések (pl.: bűn és büntetés, őszinteség, hazugság, képmutatás) vizsgálata 

Mikszáth műveiben 

FOGALMAK:  

különc, donquijoteizmus  

 

2.  Színház- és drámatörténet –  Madách Imre: Az ember tragédiája 

ÓRASZÁM: 6 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK:  

 

 Madách Imre Az ember tragédiája című művének közös órai feldolgozása 

 A mű irodalmi, történetfilozófiai, eszmetörténeti előzményeinek megismerése 

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

történet 

 A mű erkölcsi kérdésfelvetéseinek megértése, mai vonatkozásainak tisztázása 

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

történelmet?, Van-e fejlődés a történelemben?) 

 Eszmék, nemek harcának vizsgálata a műben 

Fogalmak: 

emberiségdráma, emberiségköltemény, drámai költemény, történelemfilozófia, történeti 

színek, keretszínek, falanszter  

 

3.  Szemelvények a XIX. század második felének magyar irodalmából 

- Tompa Mihály, Gárdonyi Géza, Vajda János, Reviczky Gyula-  

 

ÓRASZÁM: 4 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Ezen XIX. századi alkotók helyének, irodalomtörténeti szerepének megismerése 

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

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

beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alkotás összevetése.  

 A művek közös és egyéni feldolgozása, értelmezése 

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

FOGALMAK: 
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nép-nemzeti irodalom, filozófiai dal 

 

 

II. TÉMAKÖR: A magyar irodalom a XX. században (A, B, C) 

 

ÓRASZÁM: 44 óra  

 

A, Életművek a XX. század magyar irodalmából 

 

a) Herczeg Ferenc 

 

ÓRASZÁM: 5 ÓRA  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK:  

 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megjelölt művek 

elemzésével 

 A hazához fűződő viszonyt vizsgáló prózai szövegek olvasása, értelmezése 

  Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek 

felismertetése  

 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések vizsgálata Herczeg Ferenc 

műveiben 

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

történelemfilozófiai kérdések és válaszok értelmezése 

 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének felismerése 

 

FOGALMAK:  

Új Idők, nemzeti konzervativizmus, színmű 

 

b) Ady Endre 

                           

ÓRASZÁM: 9 ÓRA 

 



66 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK:  

 

 Ady Endre életművének főbb témái (pl.: szerelem, magyarság, Élet-Halál, Isten, költészet, 

pénz, háború, stb.) és versformái 

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

tükrében 

 A szimbólumok újszerű használata az életműben 

 A szecessziós-szimbolista versek esztétikai jellemzőinek megismerése 

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

megismerése 

 Szemelvények a költő prózájából, publicisztikai írásaiból 

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

alakulásával 

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

tanulmányozása 

 A Nyugat születése, jelentőségének felismerése 

 Ady Endre költészete körüli viták (saját kora és az utókor recepciójában) tanulmányozása  

 

FOGALMAK: 

szecesszió, versciklus, kötetkompozíció, vezérvers, önmitologizálás, szimultán versritmus vagy 

bimetrikus verselés 

 c, Babits Mihály 

 

ÓRASZÁM: 8 óra  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK:  

 

 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megjelölt versek és a Jónás 

könyve elemzésével 

 Babits Mihály irodalomszervező munkásságának feltérképezése 

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

kérdései és felelőssége, értékőrzés, erkölcsi kérdések és választások) tanulmányozása 
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 Babits Mihály „poeta doctus” költői felfogásának megismerése néhány költői eszközének 

tanulmányozásával 

 Babits költői életútjának és költői pályájának főbb szakaszai, eseményei 

 Babits jelentőségének megismerése a magyar irodalomban: a költő, a magánember, a 

közéleti személyiség egysége; szemléleti, esztétikai öröksége 

 

FOGALMAK: 

filozófiai költészet, parafrázis, nominális és verbális stílus, irónia 

 

d, Kosztolányi Dezső 

 

ÓRASZÁM: 8 óra  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK:  

 

 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megjelölt művek 

elemzésével 

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

értékszembesítés, elmúlás, érzelmek stb.) tanulmányozása 

 A költő „homo aestheticus” költői felfogásának megismerése költői eszköztárának 

tanulmányozása által 

 Elbeszélő prózája főbb narrációtechnikai, esztétikai sajátosságainak felismerése, 

értelmezése 

 A lélektani analízis tanulmányozása Kosztolányi Dezső prózájában  

 A történelem és a magánember konfliktusának ábrázolása Kosztolányi Dezső regényeiben 

 Kosztolányi Dezső szerepének vizsgálata kora irodalmi életében (vitái kortársaival; helye, 

szerepe a Nyugat első nemzedékében) 

FOGALMAK: 

homo aestheticus, versciklus, modernizmus, freudizmus, novellaciklus, alakmás 

 

B, Portrék a XX. század magyar irodalmából I. 
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 a, Móricz Zsigmond 

 

ÓRASZÁM: 5 óra  

 

b, Wass Albert 

 

ÓRASZÁM: 4 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: (A + B) 

 

 Művelődéstörténeti kitekintés: a stílusok egyidejűségének, az olvasóközönség 

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

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

elbeszéléselmélet alapfogalmainak segítségével 

 Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek 

felismertetése 

 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének megismerése 

 A szépirodalmi szövegekben megjelenített értékek, erkölcsi kérdések, motivációk, 

magatartásformák felismerése, értelmezése 

 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések történelmi, 

szellemtörténeti hátterének feltárása  

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

történelemfilozófiai kérdések és válaszok értelmezése 

 Történelmi sorskérdések vizsgálata az adott szerzők műveiben 

 A transzilván irodalom fogalmának, irodalomtörténeti jelentőségének tisztázása 

FOGALMAK: 

naturalizmus, szabad függő beszéd, transzilván irodalom 

                                

C, Metszetek a XX. század magyar irodalmából - a Nyugat alkotói 

 

a, Juhász Gyula  

 

b) Tóth Árpád 

 



69 
 

ÓRASZÁM: 3 óra  

 

c) Karinthy Frigyes 

 

 ÓRASZÁM: 2 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: (A + B + C) 

 

 Az alkotók irodalomtörténeti helyének, szerepével vizsgálata  

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

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

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

szólalhat meg 

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

beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alkotás összevetése. 

 Az Így írtok ti irodalmi jelentőségének megértése 

 A költemények közös és egyéni feldolgozása, értelmezése 

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

FOGALMAK:  

A Nyugat és nemzedékei, paródia, stílusparódia, műfajparódia 

 

III. Szabadon felhasználható órák 

ÓRASZÁM:  8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 felzárkóztatás,  

 elmélyítés,  

 tehetséggondozás,  

 gyakorlás, rendszerezés,  

 szövegalkotási és szövegértési kompetenciák fejlesztése 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 

 

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



70 
 

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

Ványa bácsi 

Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan Iljics halála  

Arany János: Toldi estéje 

Madách Imre: Az ember tragédiája 

Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma 

Herczeg Ferenc: Az élet kapuja 

Babits Mihály: Jónás könyve, Jónás imája 

Móricz Zsigmond: Úri muri, Tragédia 

Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet! 

 

 

MEMORITEREK 

 

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

Arany János: egy szabadon választott ballada a nagykőrösi korszakból 

Arany János: Epilógus (részlet) 

Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én… 

Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában  

Babits Mihály: A lírikus epilógja (részlet) 

Babits Mihály: Jónás imája 

Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség (részlet) 

 

12. ÉVFOLYAM 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

 

 

 

Témakör neve  

 

Óraszám 
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I. A modernizmus (a modernizmus kései korszaka) 

irodalma 

17 
 

A. Avantgárd mozgalmak  3 
 

B. A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai 3 
 

C. A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai 4 
 

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

E. A posztmodern világirodalom 3 
 

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

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

         József Attila 9 
 

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

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

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

c, Kányádi Sándor 3 
 

C. Metszetek a XX. század magyar irodalmából II.            23 

a. Metszetek: egyéni utakon   

Szabó Dezső 2 
 

Krúdy Gyula 2 
 

                  Weöres Sándor 2 
 

b. Metszetek a modernista irodalomból   

                  Szabó Lőrinc 2 
 

                  Radnóti Miklós 4 
 

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

                      Reményik Sándor 
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                      Áprily Lajos 

d. Metszet a „Fényes szellők nemzedékének” irodalmából 2 
    Nagy László 

e. Metszet a tárgyias irodalomból  2 
    Pilinszky János 

f. Metszetek az irodalmi szociográfia alkotóinak munkáiból 1 

Illyés Gyula 

D. Színház- és drámatörténet 3 

            Örkény István 
 

2 
 

            Szabó Magda 1 
 

     III. A XX. századi történelem az irodalomban 8 

a. Trianon 2 
 

b. Világháborúk 1 

c. Holokauszt 2 
 

d. Kommunista diktatúra 1 
 

e. 1956 2 

IV. Kortárs magyar irodalom 5 

  

     V. Szabadon felhasználható órakeret felzárkóztatásra, elmélyítésre, 

tehetséggondozásra, illetve a tanár által választott alkotók, művek 

tanítására  

24  

                                                                            Összes óraszám: 96 

 
 

A tananyag tartalma: 

 

TÖRZSANYAG 
 

AJÁNLOTT ALKOTÓK, MŰVEK  

I. A modernizmus irodalma 

A. Avantgárd mozgalmak 

a. Guillaume Apollinaire: A 

megsebzett galamb és a szökőkút 

Expresszionizmus, szürrealizmus, egyéb 

avantgárd irányzatok; 

Filippo Tommaso Marinetti: Óda egy 

versenyautomobilhoz 
b. Kassák Lajos: A ló meghal a 

madarak kirepülnek (részlet) 

B. A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai 

a. Thomas Stearns Eliot: A 

háromkirályok utazása (részlet) 

Thomas Stearns Eliot: Macskák (részlet) 
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 Gottfried Benn: Kék óra 

 Federico García Lorca: Alvajáró románc, 

Kis bécsi valcer 

C. A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai 

a. Franz Kafka: Az átváltozás Franz Kafka: A per (részletek) 

b. Thomas Mann: Tonio Kröger 

vagy Mario és a varázsló 

Irodalom és tévésorozat: 

Mihail Afanaszjevics Bulgakov -Vladimir 

Bortko: A Mester és Margarita  

(Vagy másik regényfeldolgozás) 

Bulgakov: A Mester és Margarita 

D. Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései 

                 Irodalom és színház 

                 Bertolt Brecht: Koldusopera         

                 vagy Kurázsi mama  

Irodalom és film 

Arthur Miller: Az ügynök halála  

Volker Schlöndorff: Az ügynök halála 

(vagy más feldolgozás) 

                 Samuel Barclay Beckett: Godot-  

                 ra várva     

                 vagy  

                 Friedrich Dürrenmatt: A  

                 fizikusok vagy A nagy Romulus 

 

E. A posztmodern világirodalom 

a. Bohumil Hrabal: Sörgyári 

capriccio (részletek) 

Irodalom és film 

Jiří Menzel: Sörgyári capriccio 

b. Gabriel García Márquez: Száz év  

                  magány (részletek) 

Jorge Luis Borges: Bábeli könyvtár 

Julio Cortázar: Összefüggő parkok 

II. A magyar irodalom a XX. században II. 
                 Életmű a XX. század magyar irodalmából II. 

                József Attila 

Nem én kiáltok Szegényember balladája 

Medáliák (részlet)  

Istenem 

Tiszta szívvel 

Áldalak búval, vigalommal 

Tedd a kezed 

Téli éjszaka 

Eszmélet 

Levegőt!  

Kész a leltár 

Gyermekké tettél 

Születésnapomra  

Nagyon fáj            

(Talán eltünök hirtelen…) 

(Íme, hát megleltem hazámat…) 

Reménytelenül 

            Holt vidék 

Óda 

Flóra 

Kései sirató 

A Dunánál 

Tudod, hogy nincs bocsánat 

            Nem emel föl 

           (Karóval jöttél…) 

B) Portrék a XX. század magyar irodalmából  

a) Örkény István  

Egyperces novellák (részletek)  

b) Szabó Magda  

Az ajtó Irodalom és film 
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Szabó István: Az ajtó 

a. Kányádi Sándor 

Fekete-piros Dél keresztje alatt 

Csángó passió 

Hiúság 

Kuplé a vörös villamosról 

Halottak napja Bécsben 

Sörény és koponya (részlet) 

Valaki jár a fák hegyén 

A. Metszetek a XX. század magyar irodalmából  

a. Metszetek: egyéni utakon  

Krúdy Gyula  

                 Szindbád – A hídon – Negyedik  

                  út vagy Szindbád útja a halálnál – 

Ötödik út  

Irodalom és film 

Huszárik Zoltán: Szindbád 

Szabó Dezső  

Feltámadás Makucskán Az elsodort falu (részletek) 

                 Weöres Sándor 

                 Rongyszőnyeg (részletek: 4., 99.,  

                 127.) 

Psyché (részletek) 

b. Metszetek a modernista irodalomból – a Nyugat alkotói 

Szabó Lőrinc 

                  Semmiért Egészen Kalibán 

Dsuang Dszi álma 

Különbéke 

Tücsökzene (részletek) 

                  Mozart hallgatása közben 

Radnóti Miklós  

                  Járkálj csak, halálraítélt!  Első ecloga 

Tétova óda 

Nem bírta hát…  

Levél a hitveshez 

Töredék 

A la recherche 

                  Hetedik ecloga 

Erőltetett menet 

Razglednicák 

 

 Márai Sándor: 

 Szindbád hazamegy (részlet) 

Halotti beszéd 

 Ottlik Géza 

 Iskola a határon (részlet) 

Buda (részlet) 

c. Metszetek az erdélyi, délvidéki és kárpátaljai irodalomból 

Dsida Jenő  

Nagycsütörtök Psalmus Hungaricus (részletek) 

Arany és kék szavakkal 

Reményik Sándor  

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

Áprily Lajos  

 Tavasz a házsongárdi temetőben Holló-ének 

Kolozsvári éjjel  Március 

 Kós Károly 

 Varjú-nemzetség (részlet) 

 Nyirő József 

 Madéfalvi veszedelem (részlet) 

Gion Nándor 

 A kárókatonák még nem jöttek vissza 

 Kovács Vilmos 

 Holnap is élünk 

d. Metszet a „Fényes szellők nemzedékének” irodalmából 

Nagy László Gyöngyszoknya (részlet) 

Himnusz Minden időben  

Csodafiú szarvas 

Tűz 

Ki viszi át a Szerelmet 

 Adjon az Isten 
 

e. Metszet a tárgyias irodalomból – az Újhold alkotói 

Pilinszky János 

 Halak a hálóban Harbach 1944 

Agonia christiana 

Nagyvárosi ikonok 
 Apokrif 

                    Négysoros 

 Nemes Nagy Ágnes 

A fák 

Kiáltva 

Ekhnáton éjszakája 

 Mándy Iván 

 Irodalom és film 

Mándy Iván: Régi idők focija 

Sándor Pál: Régi idők focija 

f. Metszetek az irodalmi szociográfia alkotóinak munkáiból 

Illyés Gyula 
Puszták népe (részlet) 

Sinka István 

Fekete bojtár vallomásai (részlet) 

Csoóri Sándor 

Tudósítás a toronyból (részlet) 

Anyám fekete rózsa 

Anyám szavai 

 Metszetek a magyar posztmodern 

irodalomból 
 Tandori Dezső 
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 Horror 

Töredék Hamletnek 

Táj két figurával 

Egy talált tárgy megtisztítása 

 Hajnóczy Péter 

 A fűtő (részletek) 

M (részletek) 

A halál kilovagolt Perzsiából (részletek) 

 Esterházy Péter 

 Termelési kisssregény (részlet) 

Harmonia caelestis (részlet) 

B. Színház- és drámatörténet 

a. Örkény István: Tóték Irodalom és film 

Fábri Zoltán: Isten hozta, őrnagy úr! 

 Németh László: A két Bolyai (részlet) 

b. Szabó Magda: Az a szép fényes nap 

(részlet) 

Szabó Magda: A macskák szerdája 

 Sütő András: Advent a Hargitán 

 Csurka István: Házmestersirató 

 Gyurkovics Tibor: Nagyvizit 

III. A XX. századi történelem az irodalomban 

a. Trianon 

 Juhász Gyula: Trianon  Babits Mihály: A repülő falu 

 Vérző Magyarország (Szerk.:  

            Kosztolányi Dezső) 

 Schöpflin Aladár: Pozsonyi diákok 

(részlet) 

Lyka Károly: Magyar művészet – 

magyar határok (részlet) 

 Krúdy Gyula: Az utolsó garabonciás 

b. Világháborúk  

 Gyóni Géza: Csak egy 

éjszakára…       

Magyar katonák dala 

Alexis levele Alexandrához 

Polcz Alaine: Asszony a fronton 

c.  Holokauszt  

 Szép Ernő: Emberszag (részlet) Irodalom és film 

Török Ferenc: 1945 

 Tadeusz Borowski: Kővilág  Irodalom és film 

Roberto Benigni: Az élet szép 

 Irodalom és film 

Kertész Imre: Sorstalanság  

Koltai Lajos: Sorstalanság 

d. Kommunista diktatúra  

 Illyés Gyula: Egy mondat a 

zsarnokságról vagy 

            George Orwell: 1984 (részletek) 

Irodalom és film 

Bacsó Péter: A tanú 

Bereményi Géza: Eldorádó 
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Faludy György: Kihallgatás 

Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin: Gulág 

szigetcsoport (részlet) 

Irodalom és film 

Michael Radford: 1984 

e. 1956  

 Nagy Gáspár 

           Öröknyár: elmúltam 9 éves 

           A Fiú naplójából 

Irodalom és film 

Gothár Péter: Megáll az idő 

Irodalom és film 

Szilágyi Andor: Mansfeld 

Albert Camus: A magyarok vére (részlet) 

 Márai Sándor: Mennyből az angyal 

vagy Halotti beszéd 

 

IV. Metszetek a kortárs magyar irodalomból 
A szaktanár által szabadon választott írók, művek 
 

 

  
 

TÉMAKÖR: I. A modernizmus (a modernizmus kései korszaka) irodalma (A,B,C,D,E) 

ÓRASZÁM: 18 óra  
 

                   A. Avantgárd mozgalmak;  

ÓRASZÁM: 4 óra  

                    B. A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai;  

ÓRASZÁM: 3 óra  

                    C. A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai;  
ÓRASZÁM: 4 óra  

                    D. Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései;  

ÓRASZÁM: 4 óra  
               E. A posztmodern világirodalom;  

ÓRASZÁM: 3 óra  
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK (A,B,C,D, E) 

 

 Irodalmi szövegek és társművészeti alkotások összehasonlító elemzése 

 Stílustörténeti és irodalomtörténeti fogalmak használata műértelmezésekben  

 Művelődéstörténeti áttekintés: a XIX-XX. század fordulójának filozófiai, művészeti és 

irodalmi irányzatainak tanulmányozása 

 Nietzsche, Bergson, Freud nézeteinek megismerése, irodalomra gyakorolt hatásuk 

feltérképezése 

 A művészet- és irodalomtörténetben a modernség/modernizmus jelentőségének 

vizsgálata.  

 Az avantgárd mozgalmak művészeti és politikai szerepének, jelentőségének 

megismerése 
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 Az egzisztencializmus és a posztmodern filozófia irodalmi hatásának felfedezése  

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

értelmezése 

 A XX. 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. 

 Kimerülés és újrafeltöltődés: a kísérleti irodalom és az olvasóközönség viszonya, a 

posztmodern változó meghatározásai 
 

FOGALMAK 
dekadencia; életfilozófia, pszichoanalízis; a nyelv és a személyiség válsága; avantgárd; 

futurizmus, dadaizmus, expresszionizmus, konstruktivizmus, kubizmus; szabad vers, kései 

modernség, objektív költészet, intellektuális költészet, abszurd dráma, kétszintes dráma, 

mítoszregény, posztmodern  
 

TÉMAKÖR:  II. A magyar irodalom a XX. században II.  

ÓRASZÁM: 41 óra  
 

                  A, Életmű a XX. század magyar irodalmából II.  

                      József Attila 
ÓRASZÁM: 9 óra  

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

származó törzsanyagban megnevezett vers elemzésével 

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

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

költői eszközeinek tanulmányozása 

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

pályaképpel és a kor társadalmi-történelmi viszonyokkal 

 A költői pálya indulása, a költői életút szakaszolásának lehetséges változatai 

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

összetettségének vizsgálata 

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

kortársaival) 

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

recepciójának tanulmányozása 

FOGALMAK 
tárgyias tájvers, komplex kép, óda, dal, műfajszintézis, LÉTÉRTELMEZŐ VERS, ÖNMEGSZÓLÍTÓ 

VERS, dialogizáló versbeszéd 
 

                   B, Portrék a XX. század magyar irodalmából II. 

                               a, Örkény István  

ÓRASZÁM: 2 óra  
 

                                       b, Szabó Magda  

ÓRASZÁM: 2 óra  
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                                     c, Kányádi Sándor 

ÓRASZÁM: 3 óra  
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK (B - a,+b,+c,) 

 A választott XX. századi szerzők szerepének megismerése a magyar irodalomban  

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

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

és tematikában szólalhat meg 

 Az erkölcs, hit, egyén és közösség, egyén és egyén viszonyának, kapcsolatának 

megvilágítása lírai, epikai, drámai alkotásokban  

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

FOGALMAK:  

groteszk, abszurd, egyperces, családregény, kálvinista és katolikus értékrend szembenállása, 

önéletrajziság 
 

                                 C, Metszetek a XX. század magyar irodalmából II. 

1. Metszetek: egyéni utakon 

                                   Szabó Dezső, Krúdy Gyula és Weöres Sándor 

ÓRASZÁM: 6 óra (2-2-2) 
 

                                    b, Metszetek a modernista irodalomból – a Nyugat alkotói  

                                 Szabó Lőrinc 

ÓRASZÁM: 2 óra  
 

                                      Radnóti Miklós 

ÓRASZÁM: 4 óra        

   c) Metszetek az erdélyi, délvidéki és kárpátaljai irodalomból 

        Dsida Jenő, Reményik Sándor, Áprily Lajos 

ÓRASZÁM: 6 óra  
 

                        d) Metszet a ,,Fényes szellők nemzedékének” irodalmából 

                          Nagy László 

ÓRASZÁM: 2 óra  

                            e,  Metszet a tárgyias irodalomból  

        Pilinszky János 

ÓRASZÁM: 3 óra  
 

FEJLESZÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK (C- a,+b,+c,+d,+e,) 

 A választott XX. századi szerzők szerepének megismerése a magyar irodalomban  

 A század irodalmi törekvéseinek, sajátosságainak, írói-költői csoportjainak 

megismerése 

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

világnézet, egyéni látásmód és kapcsolat a hagyományhoz változatos módon, 

műfajban és tematikában szólalhat meg. 
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 Történelmi kataklizmák és egyéni helytállások lírai ábrázolásának tanulmányozása 

Radnóti költészetében 

 Történelmi traumák, nemzeti tragédiák ábrázolásának tanulmányozása a transzilván 

irodalomban 

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

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

jellemző beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alkotás összevetése.  

 A líra sokfélesége: párhuzamos és versengő költészeti hagyományok bemutatása  

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

FOGALMAK 

életrajzi ihletettség,  kulturális veszteség, ekloga, eklogaciklus, razglednica, szerepvers, 

,,Fényes szellők nemzedéke”; tárgyias irodalom 

 

                               D, Színház- és drámatörténet  
 

                            Örkény István 

ÓRASZÁM: 2 óra  

                           Szabó Magda  
ÓRASZÁM: 1 óra  

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

közös elemzése 

 Ismerkedés a korszakban kidolgozott dramaturgiai eljárásokkal  

 Álláspontok megismerése és kialakítása a feldolgozott drámák problémafelvetésével 

kapcsolatban  

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

felismerése, megfogalmazása, megértése 

 A megmaradásért folytatott harc és az azért szükségképpen hozott áldozatok felismerése 

FOGALMAK:  totalitárius, történelmi dráma  
 

 TÉMAKÖR: III. A  XX. századi történelem az irodalomban 

ÓRASZÁM: 6 óra  
  

              a, Trianon  

ÓRASZÁM: 2 óra   

                 b, Világháborúk 

ÓRASZÁM: 1 óra 

               c, Holokauszt 

 ÓRASZÁM: 2 óra  

             d, Kommunista diktatúra 

ÓRASZÁM: 1 óra  

             e, 1956 

ÓRASZÁM: 2 óra 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK (a,+b,+c,+d,+e,) 
 A nemzeti identitás meghatározó lírai szövegeinek olvasása, megértése, megbeszélése 

 Irodalmi szövegek elhelyezése történelmi kontextusban 
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 Irodalmi szövegekben megfogalmazott közösségi és magánemberi erkölcsi dilemmák 

felismerése, megvitatása 

 Az olvasott szövegek szerkezeti egységeinek megfigyelése, a szerkezeti egységek 

retorikai funkcióinak azonosítása 

 Egyes olvasott szövegek jellegzetes retorikai alakzatainak megfigyelése 
 

TÉMAKÖR: IV. Kortárs magyar irodalom 

ÓRASZÁM: 5 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
    A szaktanár szabadon választhat a kortárs magyar irodalom műveiből. 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 

 

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

Romulus 

Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet! 

Örkény István: Tóték 

Szabó Magda: Az ajtó 
 

MEMORITEREK 

 

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

József Attila Óda (részlet) 

Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén 

Reményik Sándor: Halotti vers a hulló leveleknek (részlet) 

Radnóti Miklós: Hetedik ecloga (részlet) 

Áprily Lajos: Március (részlet) 

Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet 
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MATEMATIKA 

A középfokú képzés során a matematika tanulása-tanítása tekintetében az egyik legfontosabb feladat a 

tanuló önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának kialakítása, fejlesztése. A 9. évfolyamtól kezdve 

a spirális felépítésnek megfelelően – a korábbi képzési szakaszok során megszerzett készségekre, 

képességekre és ismeretekre alapozva – egyre absztraktabb formában épül fel a matematika belső 

struktúrája (fogalmak definíciója, tételek, bizonyítások).  

Az 1–4. és 5–8. évfolyamos képzés nevelési-oktatási szakaszait jellemző tanuláshoz és tanításhoz képest 

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

fogalmakat, algoritmusokat, ismereteket viszont továbbra is induktív módon, szemléltetéssel, 

felfedeztetéssel, tanulói tevékenységekre építve, a valósághoz kapcsolva kell bevezetni. 

Jól megválasztott problémák tárgyalása során válik a tanulók számára is szükségessé az új fogalmak 

bevezetése és pontos definiálása. Tanári irányítással a tételek, általános összefüggések is 

felfedeztethetők a tanulókkal. Ezen folyamat során fejlődik a tanulók szintetizáló és modellalkotó 

képessége. A felfedezett tételek és összefüggések egy része bizonyítás nélkül is gyarapítja a matematikai 

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

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

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

problémák megoldása során történő tudatos alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a meglévő 

ismeretek mobilizálásának képességét, valamint a problémamegoldó gondolkodás eltérő típusainak 

adekvát használatát. Ennek a folyamatnak az eredményeképpen a tanuló meg tudja állapítani adott 

állítás, tétel érvényességi és alkalmazási körét, megállapításai, állításai mellett logikusan tud érvelni. A 

matematika tanulásának-tanításának egyik fő célja, hogy fejlődjön a tanuló mérlegelő gondolkodása, az 

adatok elemzését, szintézisét és értékelését lehetővé tevő készségek és képességek rendszere. A 

matematikai játékok, logikai feladványok fejlesztik a stratégiaalkotást, az algoritmikus gondolkodást, a 

kreativitást és a gondolkodás rugalmasságát. 

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

új műveletek bevezetésére és már ismert műveletek alaphalmazának bővítésére kerül sor a 

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

matematikai objektumokat jelölő szimbólumokkal végezzen műveleteket. 

A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az 

informatika, a technika és a humán tanulási területek ismeretanyagának tanulmányozásához, a 

mindennapi problémák, a természeti és a gazdasági folyamatok értelmezéséhez és kezeléséhez. Ehhez 

– több más fogalom mellett – szükséges a függvény fogalmának változatos (nemcsak számhalmazokon 

értelmezett) példák mentén történő kiterjesztése. 

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

matematikatörténeti szöveget képes önállóan olvasni, értelmezni. Mind írásban, mind szóban képes 

gondolatait a matematika szaknyelvének szabatos alkalmazásával közölni. A tanuló különböző 

forrásokat (tankönyv, függvénytáblázat, saját jegyzet, digitális források) használhat az órákon és a 

számonkérések alkalmával, bizonyos tételek, azonosságok, képletek felidézésére. 

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

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

saját véleményét. 

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

szintjének megfelelő differenciálásnak. Ez a differenciálás jelentheti a Nat-ban leírt 

tananyagtartalmaknak a lehetőségekhez igazított bővítését is. 
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A tanuló digitális eszközöket, a tanulást, a szemléltetést, a tapasztalatszerzést és a felfedezést segítő 

szoftvereket, digitális információforrásokat használ, a matematika alkalmazását segítő számítógépes 

programokat ismer meg. Aktív résztvevője a tanulási-tanítási folyamatnak, ami lehetővé teszi azon 

kompetenciáinak és tervezési stratégiáinak a fejlődését, amelyek segítik a mai gyorsan változó világban 

való eligazodást és a különböző élethelyzetekben előforduló problémák megoldását. 

A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

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

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

kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát használata, több szempont egyidejű 

figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új helyzetekben való alkalmazása 

elősegítik az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak kialakítását, fenntartását, megerősítését. A 

matematika tantárgy a matematikai logika és az algoritmikus gondolkodás fejlesztésével, az ok-okozati 

összefüggések megláttatásával hozzájárul a többi tantárgy tanulásához szükséges rendszerező, 

összefüggéseket felismerő, ezáltal hatékony önálló tanulási módszerek elsajátításához és megfelelő 

alkalmazásához is. 

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

röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során fokozatosan alakul ki a tanuló 

érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák megoldása javítja a szöveg megértésének készségét: a 

tanulónak meg kell keresnie az információkat és fel kell ismernie egy adott információ jelentőségét a 

probléma megoldása során. A matematika tanulási folyamatában kialakul a különböző módon (szöveg, 

grafikon, táblázat, diagram és képlet) bemutatott tartalmak megértésének és alkotásának 

készségrendszere. 

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

és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális kompetenciáinak fejlesztését. A 

különböző matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, applikációk és játékok alkalmazásán keresztül 

a matematika tanulása hozzájárul a tanuló digitális kultúrájának kialakításához. 

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

fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A tanuló előzetes tudása és 

tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert matematikai fogalmakra támaszkodva 

stratégiát dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy a megoldás több különböző úton is elképzelhető, 

illetve találkozik olyan nyitott problémákkal is, amelyeknek több megoldása is lehetséges. Kellő 

kitartással próbál ki különböző matematikai módszereket, és felismeri azokat a problémákat is, 

amelyeknek nincs megoldása. 

A tanuló mérlegelő gondolkodásának fejlesztése többek között a feladatok megoldása során kapott 

eredmények elemzésén és értékelésén keresztül történik. A tanuló megtanul induktív úton példákat 

általánosítani és deduktív érvelést használni a matematikai állítások bizonyítására. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a kitartás, a 

pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán keresztül erősödik a 

tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs készsége. A tanuló matematikai 

ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez szükséges tervezésben, az életét befolyásoló 

döntései megalapozásában és meghozatalában, a várható következmények mérlegelésében. A 

matematika tanulása elősegíti annak belátását, hogy a személyes erősségekre építeni, a hibákból pedig 

tanulni lehet. 

A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit másokkal, és 

hogyan segítheti társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok alkalmazása során. Felelősséget 

vállal a közösen kitűzött feladatok elvégzéséért, s megtanulja tisztelni mások álláspontját, 

gondolkodásmódját. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A matematika 

olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a gondolkodás logikai 
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felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a művészetekhez és az épített környezethez 

fűződő viszonyát. 

A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a matematikai 

gondolatok vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a matematikai fogalmak között. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valódi adatok 

felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. Ennek során a 

különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás rugalmasságát és az új ötletek 

megalkotásának képességét. A tanuló megfelelő játékokon keresztül képessé válik a különböző 

kockázatok felmérésére, a számára kedvezőnek tűnő stratégia kidolgozására, és megtapasztalja döntései 

következményét. A matematikai projektekben való részvétel segíti a későbbi munkavállalás 

szempontjából fontos készségek kialakulását (kreativitás, problémamegoldás, kezdeményezőkészség, 

másokkal való együttműködés készsége). 

9–10. évfolyam 

A 9–10. évfolyamon a korábbi képzési szakaszok során megszerzett ismeretekre és kialakított 

készségekre, képességekre alapozva – a spirális tananyagfelépítést szem előtt tartva – az egyes 

témakörök új ismeretei matematikai szempontból egyre pontosabb és elvontabb formában jelennek meg 

a tanulási-tanítási folyamat során. Egyre határozottabb a fogalmak pontos definiálásának, az állítások, 

tételek indoklásának, bizonyításának, valamint az általánosításnak az igénye. Erre a szakaszra 

fokozottan jellemző a korábbi és az új ismeretek egységes rendszerbe foglalása, az egyes témakörökön 

belüli rendszerezés.  

Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló – a lehetőségekhez 

mérten – a tanár által irányított módon, feladatok megoldása mentén maga fedezze fel az 

összefüggéseket, általánosítási lehetőségeket, megoldási módokat. A kooperatív munkaformák, a 

csoportmunkában megoldandó projektfeladatok fejlesztik a matematikai kommunikációt. A digitális 

eszközök, dinamikus szoftverek, online felületek támogatják a szemléltetést, a megértést és a 

felfedeztetést. 

A 9–10. évfolyamon megjelenő témakörök tartalmának egy része folytatása, kiterjesztése és kiegészítése 

a korábbi szakaszokban is megjelenő tananyagtartalmaknak. Ebben a szakaszban jelennek meg először 

a valós számok; elsőfokú egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek; másodfokú egyenletek, 

egyenlőtlenségek; a függvény fogalma, függvénytulajdonságok; a kör és részei. Vannak olyan 

témakörök, amelyek megjelennek más területek tanítása során is, ezért a tananyag egyes részeihez 

óraszámok nem feltétlenül jelentenek időben összefüggő egységet. Az algebrai eszközök és a 

függvényekkel kapcsolatos ismeretek bővülése lehetővé teszi a hétköznapi vagy matematikai nyelven 

megfogalmazott problémák és a megoldás során alkalmazott matematikai modellek körének bővülését. 

A 9–10. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 204 óra. Az egyes témakörökhöz írt 

óraszámok javaslatok. Az új ismeretek a teljes óraszám négyötöd része alatt a legtöbb tanuló 

számára elsajátíthatók, így a fennmaradó órák felhasználhatók ismétlésre, gyakorlásra, 

felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és számonkérésre. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám Helyi tanterv 

9. évfolyam 

Heti 4 óra 

Helyi 

tanterv 10. 

évfolyam 

Heti 4 óra 

Halmazok 10 12  

Matematikai logika 10  13 

Kombinatorika, gráfok 12  15 

Számhalmazok, műveletek 8 6 4 

Hatvány, gyök 14 10 10 
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Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, 

függvényábrázolás során 
10 

6 5 

Arányosság, százalékszámítás 12 7 5 

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, 

egyenletrendszerek 
18 

20  

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 12  15 

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 16 10 9 

Geometriai alapismeretek 8 6 4 

Háromszögek 16 15 2 

Négyszögek, sokszögek 10 12  

A kör és részei 10 7 5 

Transzformációk, szerkesztések 20 12 10 

Leíró statisztika 10  14 

Valószínűség-számítás 8  12 

Szabadon felhasználható órakeret (az 

órakeret maximum 20%-a) 
 az intézmény saját döntése alapján, felzárkóztatásra, 

elmélyítésre, tehetséggondozásra, illetve a tanár által 

választott alkotók, művek tanítására évfolyamonként 

 

21 21 

Összes óraszám: 204 144 144 

9. ÉVFOLYAM: 

Témakör: Halmazok 

Óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

 véges halmazok elemszámát meghatározza; 

 alkalmazza a logikai szita elvét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adott halmazt diszjunkt részhalmazaira bont, osztályoz; 

 halmazokat különböző módokon megad; 

 halmazokkal műveleteket végez, azokat ábrázolja és értelmezi. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Halmaz közös elem nélküli részhalmazokra bontása, példák ennek alkalmazására a matematikán 

belül, más tantárgyaknál és a mindennapi életben 

 Halmaz megadása utasítással, elemek felsorolásával 

 Halmazok közötti viszonyok ábrázolása, értelmezése 

 Halmazok metszetének, uniójának, különbségének, komplementerének képzése, ábrázolása és 

értelmezése 

 Két-három halmaz elemszámával kapcsolatos feladatok megoldása logikai szita segítségével 

 Szemléletes kép végtelen halmazokról 

FOGALMAK 

alaphalmaz, részhalmaz, üres halmaz, halmazok egyenlősége, Venn-diagram; halmazműveletek: unió, 

metszet, különbség, komplementer halmaz; diszjunkt halmazok, halmaz elemszáma, logikai szita 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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 Hétköznapi életből, más tantárgyakból vagy a matematikából vett, konkrétan vagy digitálisan 

megjelenített alaphalmazból megadott tulajdonságokkal rendelkező elemek válogatása 

 Konkrét részhalmaz esetén a részhalmaz képzési szempontjainak megállapítása 

 A történelem, a művészetek, a tudományok, a sport neves személyiségeinek kitalálása különböző 

tulajdonságok alapján 

 Barkochba játék 

 A „végtelen szálloda” mint modell 

 Megszámlálhatóan végtelen számosságú halmazok elemei között egyértelmű hozzárendelés 

felfedeztetése, például a pozitív természetes számok halmazának számossága megegyezik a pozitív 

páros számok halmazának számosságával 

TÉMAKÖR: Számhalmazok, műveletek 

ÓRASZÁM: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól a valós 

számokig; 

 ismer példákat irracionális számokra. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 a kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás műveleti azonosságokat helyesen alkalmazza 

különböző számolási helyzetekben; 

 racionális számokat tizedes tört és közönséges tört alakban is felír; 

 ismeri a valós számok és a számegyenes kapcsolatát; 

 ismeri és alkalmazza az abszolút érték, az ellentett és a reciprok fogalmát; 

 a számolással kapott eredményeket nagyságrendileg megbecsüli, és így ellenőrzi az eredményt; 

 valós számok közelítő alakjaival számol, és megfelelően kerekít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Műveleti azonosságok (kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás), zárójelek helyes 

használata 

 Tizedes törtek átírása közönséges tört alakba és viszont 

 Irracionális számok szemléltetése 

 Racionális számok elhelyezkedése számegyenesen 

 Nyílt és zárt intervallumok fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Számok abszolút értékének, ellentettjének és reciprokának meghatározása 

 Számológéppel elvégzett számítások eredményének előzetes becslése és nagyságrendi ellenőrzése 

 Valós számok adott jegyre kerekítése 

 Valós számok gyakorlati helyzetekben történő észszerű kerekítése 

FOGALMAK 

racionális szám, irracionális szám, valós szám, nyílt intervallum, zárt intervallum, abszolút érték, 

ellentett, reciprok 

Javasolt tevékenységek 

 A számológép helyes használatának elsajátítása, például műveleti sorrend, zárójelek 

 Írásban elvégzett műveletek ellenőrzése számológéppel 
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 Célszám megközelítése adott számjegyekkel, műveleti jelek és zárójelek használatával 

 Tanulói kiselőadás a helyi értékes számírás kialakulásáról, a számjegyek kialakulásának történetéről 

 A tanteremben vagy a tanterem környezetében végzett mérések esetén a megfelelő kerekítés 

alkalmazása 

 Adott mérés elvégzése esetén a mérési hiba következményeinek vizsgálata 

TÉMAKÖR: Hatvány, gyök 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát; 

 ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza a négyzetgyök fogalmát és azonosságait; 

 ismeri és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait; 

 ismeri és alkalmazza a normálalak fogalmát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Valós számok hatványozása pozitív egész kitevőre 

 Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre 

 A hatványozás azonosságainak megfigyelése, felfedezése 

 A hatványozás azonosságainak bizonyítása konkrét alapszám és tetszőleges pozitív egész kitevő 

esetén 

 Számok normálalakja 

 Számolás normálalak segítségével 

 A négyzetgyök definíciója 

 Nemnegatív számok négyzetgyökének megadása számológép segítségével 

 A négyzetgyökvonás azonosságai 

FOGALMAK 

hatványalap, hatványkitevő, normálalak, négyzetgyök 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Projektmunka: hányszor lehet félbehajtani egy nagyméretű papírt? Keresés az interneten, kísérlet 

végzése például egy teljes guriga vécépapírral 

 Internetes forrásból származó, nagyon kicsi vagy nagyon nagy számokat tartalmazó cikkek 

valóságtartalmának megállapítása páros vagy csoportmunkában 

TÉMAKÖR: Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, függvényábrázolás során 

ÓRASZÁM: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 műveleteket végez algebrai kifejezésekkel; 

 ismer és alkalmaz egyszerű algebrai azonosságokat; 
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 átalakít algebrai kifejezéseket összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok 

alkalmazásával. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, egytagú 

kifejezések hatványa 

 Műveleti azonosságok ismerete és alkalmazása egyenletek megoldása során 

 Az (a + b)2, az (a – b)2 és az (a + b)(a – b) kifejezésekre vonatkozó nevezetes azonosságok ismerete 

és alkalmazása (például oszthatósági feladatokban, egyenletek megoldásában, függvények 

ábrázolásában) 

 Egyszerű másodfokú polinom átalakítása teljes négyzetté kiegészítéssel 

 Algebrai kifejezések átalakítása összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok 

alkalmazásával 

FOGALMAK 

összeg, tag, szorzat, tényező, egynemű kifejezés, együttható, teljes négyzet, polinom 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 „Gondolj egy számra, és én kitalálom” játék, matematikai bűvésztrükkök algebrai magyarázata 

 Algebrai kifejezésekkel végzett műveletek geometriai modellezése 

 A nevezetes azonosságok geometriai megjelenítése 

 Számolási „trükkök” a nevezetes azonosságok segítségével, például kétjegyű számok négyzetének, 

99 · 101 típusú szorzat eredményének kiszámolása fejben 

TÉMAKÖR: Arányosság, százalékszámítás 

ÓRASZÁM: 7 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat. 

Származtatott mértékegységeket átvált; 

 ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza az egyenes és a fordított arányosságot. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az egyenes és a fordított arányosság fogalmának ismerete és alkalmazása gyakorlati problémák 

megoldása során 

 Az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának felismerése és elkészítése 

 Példák az egyenes és a fordított arányosságtól különböző arányosságokra (négyzetes, gyökös) 

 Példák egy irányban vagy ellentétes irányban változó mennyiségpárokra a mindennapi életből 

 Százalékszámítással kapcsolatos hétköznapi helyzetekhez (például háztartási bevételekhez, 

kiadásokhoz, pénzügyi fogalmakhoz, gazdasági folyamatokhoz) és más tantárgyakhoz köthető 

feladatok megoldása 

FOGALMAK 

egyenes arányosság, fordított arányosság, százalékalap, százalékérték, százalékláb 
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Javasolt tevékenységek 

 Összetett, valódi élethelyzetekkel kapcsolatos feladatok megoldása csoportmunkában, szükség 

esetén grafikon segítségével 

 Háztartási számlák elemzése az azokon megjelenő egységárak és fizetendő összegek 

figyelembevételével 

TÉMAKÖR: Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

ÓRASZÁM: 20 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az 

észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 

 egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza a következő egyenletmegoldási módszereket: mérlegelv, grafikus megoldás, 

szorzattá alakítás; 

 megold elsőfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket, elsőfokú kétismeretlenes 

egyenletrendszereket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető matematikai vagy hétköznapi 

nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése 

 Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

 A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

 A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

 A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, ellenőrzés és 

válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 

 Alaphalmaz, megoldáshalmaz fogalmának ismerete 

 Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet és egyenlőtlenség megoldása mérlegelvvel és grafikusan 

 Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása behelyettesítéssel, közös együtthatók 

módszerével, grafikusan 

 Elsőfokú egyenlettel, egyenlőtlenséggel, egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladatok 

megoldása (például út-idő-sebesség, közös munkavégzés, keveréses feladatok, pénzügyi és 

gazdasági tematikájú feladatok) 

Fogalmak 

alaphalmaz, megoldáshalmaz, mérlegelv 

Javasolt tevékenységek 
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 Szöveges feladatok megoldása több különböző úton, a különböző megoldások összehasonlítása 

előnyök és hátrányok szempontjából 

 Hiányos, túlhatározott, illetve ellentmondó adatokat tartalmazó problémák vizsgálata 

 Nyílt végű problémák megoldása 

 Adott egyenlethez szöveges feladat alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában 

 Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek grafikus megoldása 

során; a digitális eszközzel történő ábrázolás előnyeinek és hátrányainak megbeszélése 

TÉMAKÖR: A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol; 

 adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, amelyekhez a 

függvény az adott értéket rendeli. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 megad hétköznapi életben előforduló hozzárendeléseket; 

 adott képlet alapján helyettesítési értékeket számol, és azokat táblázatba rendezi; 

 táblázattal megadott függvény összetartozó értékeit ábrázolja koordináta-rendszerben; 

 a grafikonról megállapítja függvények alapvető tulajdonságait. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Hétköznapi hozzárendelések megfigyelése, tulajdonságainak megfogalmazása: egyértelmű, 

kölcsönösen egyértelmű 

 Függvény megadása, alapvető függvénytani fogalmak ismerete 

 Függvényértékek meghatározása és táblázatba rendezése 

 Függvények ábrázolása táblázat alapján 

 Függvények alkalmazása valós, hétköznapi helyzetek jellemzésére, gyakorlati problémák 

megoldására 

 A grafikon alapján a függvény értelmezési tartományának, értékkészletének, minimumának, 

maximumának és zérushelyének megállapítása, a növekedés és fogyás leolvasása 

 Lineáris függvény, másodfokú függvény, négyzetgyökfüggvény, fordított arányosságot leíró 

függvény (elemi függvények) grafikonja, tulajdonságai 

 Elemi függvényekkel egyszerű függvénytranszformációs lépések végrehajtása: f(x) + c, f(x + c), 

c·f(x), |f(x)| 

 Lineáris függvények hozzárendelési utasításának leolvasása grafikon alapján 

 Egyszerű függvények esetén az f(x) = c alapján x meghatározása és ennek alkalmazása gyakorlati 

problémák megoldása során 

 Kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés megfordítása és a megfordított hozzárendelés ábrázolása 

Fogalmak 

egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési tartomány, képhalmaz, 

értékkészlet, helyettesítési érték, szélsőérték, zérushely, növekedés, fogyás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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 Összetett, valódi helyzetekkel, például demográfiai kérdésekkel, pénzügyi feladatokkal kapcsolatos 

grafikonok elemzése csoportmunkában 

 Hétköznapi helyzetekben időben változó folyamatokkal kapcsolatos mérések végzése és a mért 

adatok ábrázolása koordináta-rendszerben (például hőmérséklet) 

 A tanulók mindennapi életéhez kapcsolódó grafikonok ábrázolása és elemzése (például út-idő 

grafikon az iskolába való eljutásról) 

 Egyszerű, másodfokú függvénnyel jellemezhető, gyakorlati helyzethez köthető szélsőérték-

feladatok megoldása csoportmunkában, például adott hosszúságú spárgával bekeríthető maximális 

területű téglalap adatainak mérése, megfigyelése 

 Függvények ábrázolása digitális eszköz segítségével 

 Barkochba játék a függvényekkel kapcsolatos fogalmak használatával 

 Szöveges feladatok megoldása grafikus úton 

 Algebrai úton nem vagy nehezen megoldható egyenletek közelítő megoldása grafikus úton digitális 

eszköz segítségével 

TÉMAKÖR: Geometriai alapismeretek 

ÓRASZÁM: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és 

hajlásszögét; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és használja a pont, egyenes, sík (térelemek) és szög fogalmát; 

 ismeri és alkalmazza a nevezetes szögpárok tulajdonságait; 

 ismeri az alapszerkesztéseket, és ezeket végre tudja hajtani hagyományos vagy digitális eszközzel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Két pont, pont és egyenes, két egyenes távolságának alkalmazása a síkban 

 Egyenesek kölcsönös helyzetének ismerete és alkalmazása 

 Nevezetes szögpárok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: pótszögek, mellékszögek, 

kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek 

 A szakaszfelező merőleges és a szögfelező mint ponthalmazok tulajdonságainak ismerete  

 Dinamikus geometriai szoftver alkalmazásának előkészítése, használata 

 Alapszerkesztések végrehajtása hagyományos vagy digitális eszközzel euklideszi módon: 

szakaszfelező merőleges, szögfelező, merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése, szög 

másolása 

FOGALMAK 

pont, egyenes, sík, szögtartomány, hajlásszög, párhuzamos, merőleges, pótszögek, mellékszögek, 

kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek, szakaszfelező merőleges, szögfelező 

Javasolt tevékenységek 

 Az osztályteremben vagy a terem környezetében „egyenesek” kölcsönös helyzetének megadása, 

ezek távolságának megmérése 
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 Számszerű adatként csak a méretarányt tartalmazó térkép alapján valódi távolságok meghatározása, 

becslése 

 Számszerű adatként csak méretarányt tartalmazó térképen adott helységektől (közelítőleg) egyenlő 

távolságra levő helységek megkeresése 

TÉMAKÖR: Háromszögek 

ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén; 

 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat. 

Származtatott mértékegységeket átvált; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát; 

 kiszámítja háromszögek területét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza a háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei közötti kapcsolatokat; a 

speciális háromszögek tulajdonságait; 

 ismeri és alkalmazza a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmakat 

és tételeket; 

 ismeri és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint 

 Az alapvető összefüggések ismerete és alkalmazása háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei 

között 

 Speciális háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: szabályos, egyenlő szárú, 

derékszögű háromszög 

 A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmak, tételek ismerete és 

alkalmazása: oldalfelező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt, 

illetve beírt kör 

 Az oldalfelező merőlegesek és a belső szögfelezők metszéspontjára vonatkozó tétel bizonyítása 

 A Pitagorasz-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása 

 A Pitagorasz-tétel bizonyítása 

 Háromszög területének kiszámítása 

FOGALMAK 

szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, oldalfelező merőleges, 

szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt kör, beírt kör 

Javasolt tevékenységek 

 A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó tételek felfedeztetése 

szerkesztéssel vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával, páros vagy csoportmunkában 

 Konkrét alakzatok átdarabolása más alakzattá páros vagy csoportmunkában 

 A derékszögű háromszög oldalaira szerkesztett négyzetek átdarabolása a Pitagorasz-tételnek 

megfelelő módon, pitagoraszi tangramok vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával 
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TÉMAKÖR: Négyszögek, sokszögek 

ÓRASZÁM: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén; 

 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat. 

Származtatott mértékegységeket átvált; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát; 

 ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja; 

 átdarabolással kiszámítja sokszögek területét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza a szabályos sokszög fogalmát; kiszámítja a konvex sokszög belső és külső 

szögeinek összegét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Speciális négyszögek (trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet) 

tulajdonságainak ismerete, területének kiszámítása 

 Konvex sokszögeknél az átlók számára, a belső és külső szögösszegre vonatkozó tételek ismerete, 

bizonyítása és alkalmazása 

 Szabályos sokszög fogalmának ismerete 

 Szabályos sokszög területe átdarabolással 

FOGALMAK 

trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, konvex sokszög, szabályos 

sokszög 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Különböző típusú speciális négyszögek területének meghatározására vonatkozó formula 

felfedeztetése átdarabolással 

 A belső és a külső szögösszegre vonatkozó tételek felfedeztetése, illusztrálása átdarabolással, 

hajtogatással vagy dinamikus geometriai szoftver segítségével 

 Projektmunka: lakás/iskola alaprajzának elkészítése méretarányosan 

TÉMAKÖR: A kör és részei 

ÓRASZÁM: 7 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén; 

 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat. 

Származtatott mértékegységeket átvált; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ki tudja számolni a kör és részeinek kerületét, területét; 

 ismeri a kör érintőjének fogalmát, kapcsolatát az érintési pontba húzott sugárral; 
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 ismeri és alkalmazza a Thalész-tételt és megfordítását. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körív 

hosszával 

 Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körcikk 

területével 

 Kör, körcikk, körgyűrű és körszelet területének és kerületének kiszámítása 

 Annak ismerete és alkalmazása, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba húzott sugárra, és 

hogy külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő hosszúak 

 A Thalész-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása 

 A Thalész-tétel bizonyítása 

FOGALMAK 

középponti szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet, érintőszakaszok 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Annak felfedeztetése méréssel, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körív 

hosszával; különböző méretű körök esetén a kapott adatok táblázatba foglalása 

 A Thalész-tétel felfedeztetése szerkesztéssel, szögméréssel vagy dinamikus geometriai szoftver 

alkalmazásával 

TÉMAKÖR: Transzformációk, szerkesztések 

ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat; 

 ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket; 

 alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában; 

 ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételeket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismer példákat geometriai transzformációkra; 

 ismeri és alkalmazza a síkbeli egybevágósági transzformációkat és tulajdonságaikat; alakzatok 

egybevágóságát; 

 ismeri és alkalmazza a középpontos hasonlósági transzformációt, a hasonlósági transzformációt és 

az alakzatok hasonlóságát; 

 megszerkeszti egy alakzat tengelyes, illetve középpontos tükörképét, pont körüli elforgatottját, 

párhuzamos eltoltját hagyományosan és digitális eszközzel; 

 geometriai szerkesztési feladatoknál vizsgálja és megállapítja a szerkeszthetőség feltételeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Példák ismerete geometriai hozzárendelésekre (merőleges vetítés, párhuzamos vetítés, merőleges 

affinitás, térkép, fényképezés) 

 A tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos eltolás 

ismerete, tulajdonságaik 

 A vektor fogalmának kialakítása a párhuzamos eltolás segítségével 
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 Egybevágósági transzformációk egymás utáni végrehajtása 

 Egybevágósági transzformációk végrehajtása szerkesztéssel vagy digitális eszközzel 

 Egybevágó alakzatok, szimmetriák megfigyelése a környezetben, művészeti alkotásokban 

 Az egybevágósági transzformációk alkalmazása feladatok megoldásában, tételek bizonyításában 

 Háromszögek egybevágóságának alapesetei és ezek alkalmazása 

 Négyszögek egybevágósága 

 Egyszerű szerkesztési feladatok megoldása hagyományos vagy digitális eszközzel; diszkusszió 

 Gyakorlati feladatok megoldása egybevágóságok segítségével (például a sík parkettázása különféle 

síkidomokkal; szabásminta készítése, használata) 

 A középpontos hasonlósági transzformáció és a hasonlósági transzformáció ismerete, tulajdonságai 

 A hasonlóság fogalmának ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában, tételek bizonyításában 

 Gyakorlati feladatok megoldása hasonlóság segítségével (például alaprajz-, térképkészítés, 

modellezés) 

FOGALMAK 

tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás, párhuzamos eltolás, egybevágóság, 

forgásszög, vektor, vektorok összege, középpontos hasonlósági transzformáció, hasonlósági 

transzformáció, hasonlóság, a hasonlóság aránya 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Gyakorlati példák keresése geometriai hozzárendelésekre, például fényképezés, filmvetítés 

 A középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos eltolás bemutatása mint két 

tengelyes tükrözés egymásutánja 

 M. C. Escher és Victor Vasarely néhány interneten is elérhető alkotásának elemzése a szimmetriák 

szempontjából; hasonló módszerrel képek alkotása 

 A sík parkettázása egybevágó háromszögekkel, négyszögekkel papírsablonok vagy dinamikus 

geometriai szoftver segítségével 

 A tengelyes vagy középpontos szimmetriára alapozó stratégiai játékok (például pénzforgatós, 

színezős) páros munkában 

 Az iskola közelében lévő magas épület (például templomtorony) magasságának meghatározása egy 

egyenes bot segítségével a bot és az épület árnyékának méréséből („Thalész-módszer”) 

csoportmunkában 

 Valódi távolságok, valódi útvonalak hosszának meghatározása papíralapú térkép alapján 

 

10. ÉVFOLYAM: 

TÉMAKÖR: MATEMATIKAI LOGIKA 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

 megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai értékét; 

 tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adott állításról eldönti, hogy igaz vagy hamis; 
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 alkalmazza a tagadás műveletét egyszerű feladatokban; 

 ismeri és alkalmazza az „és”, a (megengedő és kizáró) „vagy” logikai jelentését; 

 megfogalmazza adott állítás megfordítását; 

 helyesen használja a „minden” és „van olyan” kifejezéseket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A matematikai bizonyítás fogalma 

 Állítás logikai értékének megállapítása (igaz vagy hamis) 

 Állítás tagadásának alkalmazása egyszerű feladatokban 

 A „nem”, az „és”, a megengedő „vagy” és a kizáró „vagy” logikai jelentésének ismerete és 

alkalmazása matematikai és matematikán kívüli feladatokban 

 A „minden” és a „van olyan” típusú állítások logikai értékének megállapítása és ennek indoklása 

egyszerű esetekben 

 Adott állítás megfordításának megfogalmazása 

 „Ha…, akkor…” és „akkor és csak akkor” típusú egyszerű állítások logikai értékének megállapítása 

 Stratégiai és logikai játékok 

Fogalmak 

tétel, bizonyítás, igaz-hamis; „nem”, „és”, „vagy”, „vagy…, vagy…”, „ha…, akkor…”, „akkor és csak 

akkor” 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 „Bírósági tárgyalás”, ahol az osztály tanulói a védők és a vádlók egy állítás indoklására, cáfolására 

 „Mit állít a szigetlakó?”, „Ki volt a tettes, ha...?” típusú feladatok eljátszása, megoldása 

csoportmunkában 

 Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő” 

 Stratégiai játékok, például egyszerű NIM játékok, táblás játékok 

 Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok 

TÉMAKÖR: KOMBINATORIKA, GRÁFOK 

ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 

 konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével; 

 véges halmazok elemszámát meghatározza; 

 alkalmazza a logikai szita elvét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása 

rendszerezéssel 

 Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása matematikai problémákban 
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 Esetszétválasztás és szorzási elv alkalmazása feladatok megoldásában 

 Összeszámlálási modellek alkalmazása feladatok megoldásában 

 Gráfok alkalmazása konkrét hétköznapi és matematikai szituációk szemléltetésére, feladatok 

megoldására 

FOGALMAK 

gráf, gráf csúcsa, gráf éle 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása rendszerezett leszámlálással és a szorzási 

és/vagy esetszétválasztási elv alkalmazásával 

 Geometriai eszközök használata kombinatorikai problémák megoldására 

 Néhány feltételt tartalmazó tanulói órarend készítése kis elemszámmal 

 Azonos modellen alapuló, de különböző megfogalmazású feladatok megoldása 

 Szorzat vagy összeg alakban megadott eredményű kombinatorikafeladatokhoz saját szöveg írása 

 Téves megoldású kombinatorikafeladatokban a hiba megtalálása és a tévedés kijavítása 

 Sorba rendezési feladatok megoldásának szemléltetése gráffal 

 Adott gráfhoz hozzáillő feladatszöveg alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában 

TÉMAKÖR: SZÁMHALMAZOK, MŰVELETEK 

ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól a valós 

számokig; 

 ismer példákat irracionális számokra. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 a kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás műveleti azonosságokat helyesen alkalmazza 

különböző számolási helyzetekben; 

 racionális számokat tizedes tört és közönséges tört alakban is felír; 

 ismeri a valós számok és a számegyenes kapcsolatát; 

 ismeri és alkalmazza az abszolút érték, az ellentett és a reciprok fogalmát; 

 a számolással kapott eredményeket nagyságrendileg megbecsüli, és így ellenőrzi az eredményt; 

 valós számok közelítő alakjaival számol, és megfelelően kerekít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Műveleti azonosságok (kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás), zárójelek helyes 

használata 

 Tizedes törtek átírása közönséges tört alakba és viszont 

 Irracionális számok szemléltetése 

 Racionális számok elhelyezkedése számegyenesen 

 Nyílt és zárt intervallumok fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Számok abszolút értékének, ellentettjének és reciprokának meghatározása 

 Számológéppel elvégzett számítások eredményének előzetes becslése és nagyságrendi ellenőrzése 

 Valós számok adott jegyre kerekítése 
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 Valós számok gyakorlati helyzetekben történő észszerű kerekítése 

FOGALMAK 

racionális szám, irracionális szám, valós szám, nyílt intervallum, zárt intervallum, abszolút érték, 

ellentett, reciprok 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A számológép helyes használatának elsajátítása, például műveleti sorrend, zárójelek 

 Írásban elvégzett műveletek ellenőrzése számológéppel 

 Célszám megközelítése adott számjegyekkel, műveleti jelek és zárójelek használatával 

 Tanulói kiselőadás a helyi értékes számírás kialakulásáról, a számjegyek kialakulásának történetéről 

 A tanteremben vagy a tanterem környezetében végzett mérések esetén a megfelelő kerekítés 

alkalmazása 

 Adott mérés elvégzése esetén a mérési hiba következményeinek vizsgálata 

TÉMAKÖR: HATVÁNY, GYÖK 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát; 

 ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza a négyzetgyök fogalmát és azonosságait; 

 ismeri és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait; 

 ismeri és alkalmazza a normálalak fogalmát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Valós számok hatványozása pozitív egész kitevőre 

 Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre 

 A hatványozás azonosságainak megfigyelése, felfedezése 

 A hatványozás azonosságainak bizonyítása konkrét alapszám és tetszőleges pozitív egész kitevő 

esetén 

 Számok normálalakja 

 Számolás normálalak segítségével 

 A négyzetgyök definíciója 

 Nemnegatív számok négyzetgyökének megadása számológép segítségével 

 A négyzetgyökvonás azonosságai 

FOGALMAK 

hatványalap, hatványkitevő, normálalak, négyzetgyök 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Projektmunka: hányszor lehet félbehajtani egy nagyméretű papírt? Keresés az interneten, kísérlet 

végzése például egy teljes guriga vécépapírral 

 Internetes forrásból származó, nagyon kicsi vagy nagyon nagy számokat tartalmazó cikkek 

valóságtartalmának megállapítása páros vagy csoportmunkában 
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TÉMAKÖR: BETŰS KIFEJEZÉSEK ALKALMAZÁSA EGYENLETMEGOLDÁS, FÜGGVÉNYÁBRÁZOLÁS 

SORÁN 

ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 műveleteket végez algebrai kifejezésekkel; 

 ismer és alkalmaz egyszerű algebrai azonosságokat; 

 átalakít algebrai kifejezéseket összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok 

alkalmazásával. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, egytagú 

kifejezések hatványa 

 Műveleti azonosságok ismerete és alkalmazása egyenletek megoldása során 

 Az (a + b)2, az (a – b)2 és az (a + b)(a – b) kifejezésekre vonatkozó nevezetes azonosságok ismerete 

és alkalmazása (például oszthatósági feladatokban, egyenletek megoldásában, függvények 

ábrázolásában) 

 Egyszerű másodfokú polinom átalakítása teljes négyzetté kiegészítéssel 

 Algebrai kifejezések átalakítása összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok 

alkalmazásával 

FOGALMAK 

összeg, tag, szorzat, tényező, egynemű kifejezés, együttható, teljes négyzet, polinom 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 „Gondolj egy számra, és én kitalálom” játék, matematikai bűvésztrükkök algebrai magyarázata 

 Algebrai kifejezésekkel végzett műveletek geometriai modellezése 

 A nevezetes azonosságok geometriai megjelenítése 

 Számolási „trükkök” a nevezetes azonosságok segítségével, például kétjegyű számok négyzetének, 

99 · 101 típusú szorzat eredményének kiszámolása fejben 

TÉMAKÖR: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS 

ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat. 

Származtatott mértékegységeket átvált; 

 ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza az egyenes és a fordított arányosságot. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az egyenes és a fordított arányosság fogalmának ismerete és alkalmazása gyakorlati problémák 

megoldása során 
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 Az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának felismerése és elkészítése 

 Példák az egyenes és a fordított arányosságtól különböző arányosságokra (négyzetes, gyökös) 

 Példák egy irányban vagy ellentétes irányban változó mennyiségpárokra a mindennapi életből 

 Százalékszámítással kapcsolatos hétköznapi helyzetekhez (például háztartási bevételekhez, 

kiadásokhoz, pénzügyi fogalmakhoz, gazdasági folyamatokhoz) és más tantárgyakhoz köthető 

feladatok megoldása 

FOGALMAK 

egyenes arányosság, fordított arányosság, százalékalap, százalékérték, százalékláb 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Összetett, valódi élethelyzetekkel kapcsolatos feladatok megoldása csoportmunkában, szükség 

esetén grafikon segítségével 

 Háztartási számlák elemzése az azokon megjelenő egységárak és fizetendő összegek 

figyelembevételével 

TÉMAKÖR: MÁSODFOKÚ EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK 

ÓRASZÁM: 15 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az 

észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 

 egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 megold másodfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket; ismeri és alkalmazza a 

diszkriminánst, a megoldóképletet és a gyöktényezős alakot. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Másodfokú egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven 

megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése 

 Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

 A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

 A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

 A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, ellenőrzés és 

válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 

 Egyenletek megoldása ekvivalens átalakításokkal 

 Másodfokú egyenlet megoldása szorzattá alakítással, teljes négyzetté kiegészítéssel, 

megoldóképlettel és grafikusan 

 Egyszerű másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása 
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 Másodfokú egyenlőtlenség megoldása grafikusan 

 Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok megoldása 

 baxcx    

FOGALMAK 

másodfokú egyenlet megoldóképlete, diszkrimináns, gyöktényezős alak, ekvivalens átalakítás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Másodfokú egyenlet megoldása konkrét együtthatókkal és paraméterekkel, a lépéseket 

párhuzamosan végezve 

 Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása során 

 Tanulói kiselőadás tartása magasabb fokú egyenletek megoldásának történetéről, érdekességeiről 

TÉMAKÖR: A FÜGGVÉNY FOGALMA, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK 

ÓRASZÁM: 9 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol; 

 adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, amelyekhez a 

függvény az adott értéket rendeli. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 megad hétköznapi életben előforduló hozzárendeléseket; 

 adott képlet alapján helyettesítési értékeket számol, és azokat táblázatba rendezi; 

 táblázattal megadott függvény összetartozó értékeit ábrázolja koordináta-rendszerben; 

 a grafikonról megállapítja függvények alapvető tulajdonságait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Hétköznapi hozzárendelések megfigyelése, tulajdonságainak megfogalmazása: egyértelmű, 

kölcsönösen egyértelmű 

 Függvény megadása, alapvető függvénytani fogalmak ismerete 

 Függvényértékek meghatározása és táblázatba rendezése 

 Függvények ábrázolása táblázat alapján 

 Függvények alkalmazása valós, hétköznapi helyzetek jellemzésére, gyakorlati problémák 

megoldására 

 A grafikon alapján a függvény értelmezési tartományának, értékkészletének, minimumának, 

maximumának és zérushelyének megállapítása, a növekedés és fogyás leolvasása 

 Lineáris függvény, másodfokú függvény, négyzetgyökfüggvény, fordított arányosságot leíró 

függvény (elemi függvények) grafikonja, tulajdonságai 

 Elemi függvényekkel egyszerű függvénytranszformációs lépések végrehajtása: f(x) + c, f(x + c), 

c·f(x), |f(x)| 

 Lineáris függvények hozzárendelési utasításának leolvasása grafikon alapján 

 Egyszerű függvények esetén az f(x) = c alapján x meghatározása és ennek alkalmazása gyakorlati 

problémák megoldása során 

 Kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés megfordítása és a megfordított hozzárendelés ábrázolása 

FOGALMAK 
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egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési tartomány, képhalmaz, 

értékkészlet, helyettesítési érték, szélsőérték, zérushely, növekedés, fogyás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Összetett, valódi helyzetekkel, például demográfiai kérdésekkel, pénzügyi feladatokkal kapcsolatos 

grafikonok elemzése csoportmunkában 

 Hétköznapi helyzetekben időben változó folyamatokkal kapcsolatos mérések végzése és a mért 

adatok ábrázolása koordináta-rendszerben (például hőmérséklet) 

 A tanulók mindennapi életéhez kapcsolódó grafikonok ábrázolása és elemzése (például út-idő 

grafikon az iskolába való eljutásról) 

 Egyszerű, másodfokú függvénnyel jellemezhető, gyakorlati helyzethez köthető szélsőérték-

feladatok megoldása csoportmunkában, például adott hosszúságú spárgával bekeríthető maximális 

területű téglalap adatainak mérése, megfigyelése 

 Függvények ábrázolása digitális eszköz segítségével 

 Barkochba játék a függvényekkel kapcsolatos fogalmak használatával 

 Szöveges feladatok megoldása grafikus úton 

 Algebrai úton nem vagy nehezen megoldható egyenletek közelítő megoldása grafikus úton digitális 

eszköz segítségével 

TÉMAKÖR: GEOMETRIAI ALAPISMERETEK 

ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és 

hajlásszögét; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és használja a pont, egyenes, sík (térelemek) és szög fogalmát; 

 ismeri és alkalmazza a nevezetes szögpárok tulajdonságait; 

 ismeri az alapszerkesztéseket, és ezeket végre tudja hajtani hagyományos vagy digitális eszközzel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Két pont, pont és egyenes, két egyenes távolságának alkalmazása a síkban 

 Egyenesek kölcsönös helyzetének ismerete és alkalmazása 

 Nevezetes szögpárok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: pótszögek, mellékszögek, 

kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek 

 A szakaszfelező merőleges és a szögfelező mint ponthalmazok tulajdonságainak ismerete  

 Dinamikus geometriai szoftver alkalmazásának előkészítése, használata 

 Alapszerkesztések végrehajtása hagyományos vagy digitális eszközzel euklideszi módon: 

szakaszfelező merőleges, szögfelező, merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése, szög 

másolása 

FOGALMAK 

pont, egyenes, sík, szögtartomány, hajlásszög, párhuzamos, merőleges, pótszögek, mellékszögek, 

kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek, szakaszfelező merőleges, szögfelező 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az osztályteremben vagy a terem környezetében „egyenesek” kölcsönös helyzetének megadása, 

ezek távolságának megmérése 

 Számszerű adatként csak a méretarányt tartalmazó térkép alapján valódi távolságok meghatározása, 

becslése 

 Számszerű adatként csak méretarányt tartalmazó térképen adott helységektől (közelítőleg) egyenlő 

távolságra levő helységek megkeresése 

TÉMAKÖR: HÁROMSZÖGEK 

ÓRASZÁM: 2 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén; 

 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat. 

Származtatott mértékegységeket átvált; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát; 

 kiszámítja háromszögek területét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza a háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei közötti kapcsolatokat; a 

speciális háromszögek tulajdonságait; 

 ismeri és alkalmazza a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmakat 

és tételeket; 

 ismeri és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint 

 Az alapvető összefüggések ismerete és alkalmazása háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei 

között 

 Speciális háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: szabályos, egyenlő szárú, 

derékszögű háromszög 

 A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmak, tételek ismerete és 

alkalmazása: oldalfelező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt, 

illetve beírt kör 

 Az oldalfelező merőlegesek és a belső szögfelezők metszéspontjára vonatkozó tétel bizonyítása 

 A Pitagorasz-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása 

 A Pitagorasz-tétel bizonyítása 

 Háromszög területének kiszámítása 

Fogalmak 

szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, oldalfelező merőleges, 

szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt kör, beírt kör 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó tételek felfedeztetése 

szerkesztéssel vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával, páros vagy csoportmunkában 
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 Konkrét alakzatok átdarabolása más alakzattá páros vagy csoportmunkában 

 A derékszögű háromszög oldalaira szerkesztett négyzetek átdarabolása a Pitagorasz-tételnek 

megfelelő módon, pitagoraszi tangramok vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával 

TÉMAKÖR: A KÖR ÉS RÉSZEI 

ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén; 

 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat. 

Származtatott mértékegységeket átvált; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ki tudja számolni a kör és részeinek kerületét, területét; 

 ismeri a kör érintőjének fogalmát, kapcsolatát az érintési pontba húzott sugárral; 

 ismeri és alkalmazza a Thalész-tételt és megfordítását. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körív 

hosszával 

 Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körcikk 

területével 

 Kör, körcikk, körgyűrű és körszelet területének és kerületének kiszámítása 

 Annak ismerete és alkalmazása, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba húzott sugárra, és 

hogy külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő hosszúak 

 A Thalész-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása 

 A Thalész-tétel bizonyítása 

FOGALMAK 

középponti szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet, érintőszakaszok 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Annak felfedeztetése méréssel, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körív 

hosszával; különböző méretű körök esetén a kapott adatok táblázatba foglalása 

 A Thalész-tétel felfedeztetése szerkesztéssel, szögméréssel vagy dinamikus geometriai szoftver 

alkalmazásával 

TÉMAKÖR: TRANSZFORMÁCIÓK, SZERKESZTÉSEK 

ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat; 

 ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket; 

 alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában; 

 ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételeket. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismer példákat geometriai transzformációkra; 

 ismeri és alkalmazza a síkbeli egybevágósági transzformációkat és tulajdonságaikat; alakzatok 

egybevágóságát; 

 ismeri és alkalmazza a középpontos hasonlósági transzformációt, a hasonlósági transzformációt és 

az alakzatok hasonlóságát; 

 megszerkeszti egy alakzat tengelyes, illetve középpontos tükörképét, pont körüli elforgatottját, 

párhuzamos eltoltját hagyományosan és digitális eszközzel; 

 geometriai szerkesztési feladatoknál vizsgálja és megállapítja a szerkeszthetőség feltételeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Példák ismerete geometriai hozzárendelésekre (merőleges vetítés, párhuzamos vetítés, merőleges 

affinitás, térkép, fényképezés) 

 A tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos eltolás 

ismerete, tulajdonságaik 

 A vektor fogalmának kialakítása a párhuzamos eltolás segítségével 

 Egybevágósági transzformációk egymás utáni végrehajtása 

 Egybevágósági transzformációk végrehajtása szerkesztéssel vagy digitális eszközzel 

 Egybevágó alakzatok, szimmetriák megfigyelése a környezetben, művészeti alkotásokban 

 Az egybevágósági transzformációk alkalmazása feladatok megoldásában, tételek bizonyításában 

 Háromszögek egybevágóságának alapesetei és ezek alkalmazása 

 Négyszögek egybevágósága 

 Egyszerű szerkesztési feladatok megoldása hagyományos vagy digitális eszközzel; diszkusszió 

 Gyakorlati feladatok megoldása egybevágóságok segítségével (például a sík parkettázása különféle 

síkidomokkal; szabásminta készítése, használata) 

 A középpontos hasonlósági transzformáció és a hasonlósági transzformáció ismerete, tulajdonságai 

 A hasonlóság fogalmának ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában, tételek bizonyításában 

 Gyakorlati feladatok megoldása hasonlóság segítségével (például alaprajz-, térképkészítés, 

modellezés) 
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tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás, párhuzamos eltolás, egybevágóság, 

forgásszög, vektor, vektorok összege, középpontos hasonlósági transzformáció, hasonlósági 

transzformáció, hasonlóság, a hasonlóság aránya 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Gyakorlati példák keresése geometriai hozzárendelésekre, például fényképezés, filmvetítés 

 A középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos eltolás bemutatása mint két 

tengelyes tükrözés egymásutánja 

 M. C. Escher és Victor Vasarely néhány interneten is elérhető alkotásának elemzése a szimmetriák 

szempontjából; hasonló módszerrel képek alkotása 

 A sík parkettázása egybevágó háromszögekkel, négyszögekkel papírsablonok vagy dinamikus 

geometriai szoftver segítségével 

 A tengelyes vagy középpontos szimmetriára alapozó stratégiai játékok (például pénzforgatós, 

színezős) páros munkában 
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 Az iskola közelében lévő magas épület (például templomtorony) magasságának meghatározása egy 

egyenes bot segítségével a bot és az épület árnyékának méréséből („Thalész-módszer”) 

csoportmunkában 

 Valódi távolságok, valódi útvonalak hosszának meghatározása papíralapú térkép alapján 

TÉMAKÖR: LEÍRÓ STATISZTIKA 

ÓRASZÁM: 14 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez; 

 hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit 

meghatározza, értelmezi és értékeli; 

 felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adatsokaságból adott szempont szerint oszlop- és kördiagramot készít hagyományos és digitális 

eszközzel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Statisztikai adatok gyűjtésének tervezése 

 Statisztikai adatok gyűjtése hagyományos és internetes forrásból 

 Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése középértékekkel hagyományos és digitális eszközzel 

 A kapott adatok értelmezése, értékelése, egyszerű statisztikai következtetések 

 Oszlop- és kördiagram értelmezése, valamint készítése hagyományos és digitális eszközzel 

 Konkrét adatsokaság ábrázolásához, statisztikai kérdés megválaszolásához a megfelelő 

diagramtípus kiválasztása 

 Kördiagramból oszlopdiagram készítése és viszont 

 Grafikus manipulációk felismerése és javítása diagramok esetén 
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oszlopdiagram, kördiagram, átlag, medián, módusz 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Adatgyűjtés megtervezése, például forgalomszámlálás vagy iskolai felmérés előkészítése 

 A megtervezett statisztikai adatgyűjtés lebonyolítása, az eredmények szemléltetése grafikonok 

segítségével, a kapott eredmények értékelő bemutatása tanulói kiselőadás formájában 

 Különböző adatsokaságok esetében annak vizsgálata, hogy ezek jellemezhetők-e az ismert 

középértékekkel 

 Érvelés a tanuló saját érdemjegyei alapján különböző statisztikai jellemzők segítségével a 

kedvezőbb év végi jegyért 

 Különböző sportágak értékelési rendszerének és statisztikáinak bemutatása tanulói kiselőadás 

keretében 

 Osztályok/tantárgyak eredményeinek összehasonlítása érdemjegyek és ezek középértékei alapján 

 Csoportmunka keretében adott céllal készülő, megtévesztő oszlop- és kördiagramok készítése, ezek 

szóbeli értékelése, javítása 

TÉMAKÖR: VALÓSZÍNŰSÉG-SZÁMÍTÁS 
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ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív 

gyakoriság, valószínűség, egymást kizáró események, független események fogalmát 

megkülönbözteti és alkalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 tapasztalatai alapján véletlen jelenségek jövőbeni kimenetelére észszerűen tippel; 

 véletlen kísérletek adatait rendszerezi, relatív gyakoriságokat számol, nagy elemszám esetén 

számítógépet alkalmaz. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Valószínűségi kísérletek elvégzése, gyakorisági, relatív gyakorisági táblázatok készítése 

 A valószínűség fogalmának bevezetése statisztikai alapon 

 A klasszikus valószínűségi modell fogalma és alkalmazása 

 Diszkrét valószínűség-eloszlások ábrázolása hagyományos és digitális eszközzel 

FOGALMAK 

valószínűségi kísérlet, esemény, elemi esemény, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség, diszkrét 

valószínűség-eloszlás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével történő 

szimulálása (például dobások szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel); a kapott gyakoriságok és 

relatív gyakoriságok táblázatba foglalása; tippelés az egyes kimenetelekre és becslés a 

bekövetkezésük valószínűségére 

 Játékokban a szerencsefaktor vizsgálata, például „Ki nevet a végén” játék esetében az első hatos 

dobás eloszlása 

 Különböző társasjátékokban stratégia meghatározása, döntéshozatal esélylatolgatás alapján 

 Különböző szerencsejátékok (lottó, totó, póker, black jack, internetes sportfogadások) esetében a 

nyerési esély összehasonlítása 

11–12. évfolyam 

A 11–12. évfolyamon a tanulási-tanítási folyamatra jellemző, hogy az ismeretek jellege egyre 

absztraktabb és formálisabb, a matematika belső logikája egyre jobban érvényesül. Ebben a szakaszban 

az egyik nagyon fontos didaktikai cél a szimbolikus gondolkodás fejlesztése. A tanulóknak a korábban 

elsajátított készségekre, képességekre és ismeretanyagra támaszkodva kell eljutniuk az absztrakt 

összefüggések megértéséhez és tudatos alkalmazásához. Tudatosítani kell a matematikai fogalmak 

pontos definiálásának fontosságát és a matematikai bizonyítások szerepét. Amellett, hogy a lehetséges 

alkalmazásokat minden egyes témakör kapcsán szem előtt kell tartani, fontos, hogy a tanulók lássák az 

egyes matematikai területek kapcsolatát is.    

Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló a tanár által irányított 

módon, a feladatok megoldása mentén maga fedezze fel az összefüggéseket, általánosítási 

lehetőségeket, megoldási módokat. A kooperatív munkaformák, a csoportmunkában megoldandó 

projektfeladatok ebben a szakaszban is fejlesztik a matematikai kommunikációt. Az érettségi vizsgára 

készülés során egyre nagyobb hangsúlyt kap a tanulók önálló munkája mind a feladatmegoldásokban, 
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mind a tanultak ismétlésében, rendszerezésében. A digitális eszközök, dinamikus szoftverek, online 

felületek támogatják a szemléltetést, a megértést, a felfedeztetést és a gyakorlást. 

A 11–12. évfolyamon is jellemző, hogy a megjelenő témakörök tartalmának egy része folytatása, 

kiterjesztése és kiegészítése a korábbi szakaszokban is megjelenő tananyagtartalmaknak. Bizonyos 

témakörök azonban ebben a szakaszban jelennek meg először. Ilyen a racionális kitevőjű hatvány, az 

exponenciális függvény, a logaritmus, a számtani és mértani sorozatok, a trigonometria, a 

koordinátageometria és a térgeometria. Vannak olyan témakörök, amelyek ismeretei megjelennek más 

terület tanítása során is, ezért az egyes részekhez óraszámok ebben a szakaszban sem jellemeznek 

feltétlenül időben összefüggő egységet. Az algebrai eszközök és a függvényekkel kapcsolatos ismeretek 

bővülése, a trigonometria és a koordinátageometria alapjainak megjelenése, valamint a statisztikai és 

valószínűségi szemlélet mélyülése további lehetőségeket nyújt változatos hétköznapi és matematikai 

problémák megoldására. A matematikai eszköztár bővülése ebben a szakaszban teszi leginkább 

lehetővé, hogy a tanulók más tantárgyakban, más tanulási területeken is alkalmazni tudják matematikai 

tudásukat.  

A 11–12. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 186 óra. Rendszerező összefoglalásra, 

az érettségi vizsgára történő felkészítésre a 12. évfolyam végén 38 óra áll rendelkezésre. Az egyes 

témakörökhöz írt óraszámok javaslatok. Az új ismeretek a teljes óraszám négyötöd része alatt a 

legtöbb tanuló számára elsajátíthatók, így a fennmaradó órák felhasználhatók ismétlésre, 

gyakorlásra, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és számonkérésre. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám Helyi TT 

11. évf. 

Heti 4 óra 

Helyi TT 

12.évf. 

Heti 5 óra 

Halmazok, matematikai logika 6 0 8 

Kombinatorika, gráfok 10 14 0 

Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése 14 0 11 

Hatvány, gyök, exponenciális függvény, 

logaritmus 

12 16 0 

Exponenciális folyamatok vizsgálata 12 16 0 

Sorozatok 18 0 24 

Trigonometria 14 19 0 

Térgeometria 20 0 27 

Koordinátageometria 14 28 0 

Leíró statisztika 12 0 10 

Valószínűség-számítás 16 22 0 

Rendszerező összefoglalás 38 0 48 

Szabadon felhasználható órakeret (az 

órakeret maximum 20%-a) 
 az intézmény saját döntése alapján, felzárkóztatásra, 

elmélyítésre, tehetséggondozásra, illetve a tanár által 

választott alkotók, művek tanítására évfolyamonként 

 29 0 

Összes óraszám: 186 144 128 

 

11.ÉVF. 

TÉMAKÖR: KOMBINATORIKA, GRÁFOK 

ÓRASZÁM: 14 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 

 konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Matematikai és hétköznapi helyzetekhez kötődő sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása 

 A binomiális együttható fogalmának ismerete, értékének kiszámítása 

 Mintavétel visszatevéssel és visszatevés nélkül 

 A gráf csúcsainak fokszámösszege és éleinek száma közötti összefüggés ismerete és alkalmazása 

gyakorlati feladatok megoldásában 

Fogalmak 

faktoriális, binomiális együttható; csúcs fokszáma gráfban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Anagramma készítése a tanulók neveiből 

 A pókerben előforduló lehetséges nyerő lapkombinációk számának meghatározása 

 A Pascal-háromszög és tulajdonságai felfedeztetése például kéttagú összeg hatványaiban szereplő 

együtthatók segítségével 

 Különböző szituációk kétféle módon történő összeszámlálása és ebből következő egyszerű 

kombinatorikus összefüggések felfedezése 

 Visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel konkrét lejátszása, a tapasztalatok összegyűjtése 

TÉMAKÖR: HATVÁNY, GYÖK, EXPONENCIÁLIS FÜGGVÉNY, LOGARITMUS 

ÓRASZÁM: 16 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát; 

 ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait; 

 képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol; 

 adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, amelyekhez a 

függvény az adott értéket rendeli. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az n-edik gyök fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén 

 Hatványozás azonosságainak alkalmazása racionális kitevő esetén 

 A hatványozás szemléletes értelmezése irracionális kitevő esetén 
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 Az exponenciális függvények ábrázolása hagyományosan és számítógéppel, a függvények 

tulajdonságai 

 A logaritmus értelmezése 

 Áttérés más alapú logaritmusra 

 Számológép használata logaritmus értékének meghatározásához 

FOGALMAK 

n-edik gyök, exponenciális függvény, logaritmus 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A permanencia-elv gyakorlati „kipróbálása” a definíció megadása előtt 

 Matematikatörténeti érdekességek (például déloszi probléma) feldolgozása projektmunkában 

 Különböző alapú exponenciális függvények ábrázolása milliméterpapíron, és a kapott grafikonok 

összehasonlítása csoportmunkában 

 Nagy számok számjegyei számának meghatározása logaritmus segítségével 

 10-estől eltérő alapú logaritmus kiszámolása csak 10-es alapú logaritmus kiszámolására alkalmas 

számológéppel 

TÉMAKÖR: EXPONENCIÁLIS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA  

ÓRASZÁM: 16 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az 

észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 

 egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi; 

 megold egyszerű, a megfelelő definíció alkalmazását igénylő exponenciális egyenleteket, 

egyenlőtlenségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Exponenciális folyamatok vizsgálata a természetben és a társadalomban 

 Exponenciális egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven 

megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése 

 Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

 A gyakorlati (például pénzügyi, biológiai, fizikai, demográfiai, ökológiai) problémának megfelelő 

matematikai modell választása, alkotása 

 A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

 A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti probléma szövegébe visszahelyettesítve, 

ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 
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FOGALMAK 

Nincsenek új fogalmak. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Tanulói kiselőadás az exponenciálisan változó folyamatokról a természetben és a társadalomban 

 Adatgyűjtés különböző forrásokból származó, exponenciális vagy közelítőleg annak tekinthető 

változókra csoportmunkában 

 Gyakorlati, időben exponenciálisnak tekinthető változást mutató grafikonokra exponenciális 

függvény illesztése digitális eszköz segítségével, és az illesztett függvény paramétereinek 

értelmezése 

TÉMAKÖR: TRIGONOMETRIA 

ÓRASZÁM: 19 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri hegyesszögek szögfüggvényeinek definícióját a derékszögű háromszögben; 

 ismeri tompaszögek szögfüggvényeinek származtatását a hegyesszögek szögfüggvényei alapján; 

 ismeri a hegyes- és tompaszögek szögfüggvényeinek összefüggéseit; 

 alkalmazza a szögfüggvényeket egyszerű geometriai számítási feladatokban; 

 a szögfüggvény értékének ismeretében meghatározza a szöget; 

 kiszámítja háromszögek területét; 

 ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja; 

 átdarabolással kiszámítja sokszögek területét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense 

 Számítások derékszögű háromszögekben szögfüggvények segítségével gyakorlati helyzetekben 

 Tompaszög szinusza, koszinusza, tangense 

 Összefüggések ismerete egy adott szög különböző szögfüggvényei között: pitagoraszi összefüggés, 

pótszögek és mellékszögek szögfüggvényei 

 Szögfüggvény értékének ismeretében a szög meghatározása számológép segítségével 

 Háromszög területének kiszámítása két oldal és a közbezárt szög ismeretében 

 Szinusz- és koszinusztétel ismerete és alkalmazása 

 A szinusztétel bizonyítása 

 Számítások négyszögekben, sokszögekben szögfüggvények segítségével 

 A környezetben található tárgyak magasságának, pontok távolságának meghatározása mért 

adatokból számítva 

 Négyszögek és szabályos sokszögek területének kiszámítása 

FOGALMAK 

szinusz, koszinusz, tangens, szinusztétel, koszinusztétel 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 



112 
 

 Tanulói kiselőadás a trigonometrikus ismeretek hétköznapi életben, munkában való 

felhasználhatóságáról, például: lakberendezés, ácsmunka, GPS működése 

 Az iskolában vagy annak környezetében kijelölt, tetszőleges háromszög, illetve négyszög alakú 

részek területének meghatározása csoportmunkában, távolságok és szögek mérése alapján 

 Épület magasságának meghatározása a látószög és a távolságok mérésének segítségével 

csoportmunkában 

TÉMAKÖR: KOORDINÁTAGEOMETRIA 

ÓRASZÁM: 28 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat; 

 ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket; 

 alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában; 

 megad pontot és vektort koordinátáival a derékszögű koordináta-rendszerben; 

 koordináta-rendszerben ábrázol adott feltételeknek megfelelő ponthalmazokat; 

 koordináták alapján számításokat végez szakaszokkal, vektorokkal; 

 ismeri és alkalmazza az egyenes egyenletét; 

 egyenesek egyenletéből következtet az egyenesek kölcsönös helyzetére; 

 kiszámítja egyenesek metszéspontjainak koordinátáit az egyenesek egyenletének ismeretében; 

 megadja és alkalmazza a kör egyenletét a kör sugarának és a középpont koordinátáinak ismeretében; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor fogalmak ismerete, 

alkalmazása 

 A vektorok összeadása, kivonása, szorzása valós számmal, műveletek ismerete és alkalmazása 

 Vektorok alkalmazása feladatok megoldásában 

 Pont és vektor megadása koordinátákkal a derékszögű koordináta-rendszerben 

 Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok ábrázolása koordináta-rendszerben 

 Két pont távolságának, vektor abszolút értékének meghatározása koordináták alapján  

 Vektorok összegének, különbségének, számszorosának koordinátái 

 Szakaszfelezőpont koordinátáinak meghatározása a végpontok koordinátái alapján 

 Egyenes egyenlete y = mx + b vagy x = c alakban 

 Egyenes meredekségének fogalma; egyenesek merőlegességének és párhuzamosságának 

megállapítása a meredekségek alapján 

 Az egyenesek egyenletének ismeretében egyenesek metszéspontjának koordinátái 

 A kör egyenletének megadása és alkalmazása a kör sugarának és a középpont koordinátáinak 

ismeretében 

FOGALMAK 

vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor, vektorok összege, vektorok 

különbsége, vektor számszorosa, vektor koordinátái, alakzat egyenlete, egyenes egyenlete, kör 

egyenlete 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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 „Torpedójáték” koordináta-rendszerben 

 Helymeghatározás térképen a szélességi és hosszúsági adatok segítségével 

 Ház/lakás alaprajzának elkészítése koordináta-rendszerben, az eredeti adatok alapján 

 Játék helyvektorokkal dinamikus geometriai szoftver használatával 

 Gondolattérkép készítése a koordinátageometria kapcsolatainak bemutatására csoportos vagy 

egyéni munkaformában 

 „Oroszlánfogás”: lineáris egyenlőtlenségrendszer megoldása grafikusan, digitális eszköz 

segítségével 

 „Célba lövés”: játék körökkel a koordináta-rendszerben 

TÉMAKÖR: LEÍRÓ STATISZTIKA 

ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez; 

 hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit 

meghatározza, értelmezi és értékeli; 

 ismeri és alkalmazza a sodrófa (box-plot) diagramot adathalmazok jellemzésére, összehasonlítására; 

 felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A reprezentatív minta fogalmának szemléletes ismerete 

 Hétköznapi, társadalmi problémákhoz kapcsolódó statisztikai adatok tervszerű gyűjtése 

 Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése kvartilisekkel, középértékekkel és szóródási 

mutatókkal 

 Sodrófa (box-plot) diagram készítése, alkalmazása 

 A kapott adatok értelmezése, értékelése, statisztikai következtetések 

 Nagy adathalmazok kezelése táblázatkezelő programmal 

 Grafikus és szöveges statisztikai manipulációk felismerése 

FOGALMAK 

reprezentatív minta, sodrófa (box-plot) diagram, minimum, maximum, kiugró adat, kvartilisek, 

terjedelem, szórás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Példák reprezentatív és nem reprezentatív mintavételre 

 Szavazások szimulálása és különböző szavazatértékelő rendszerek vizsgálata iskolai körülmények 

között 

 A Simpson-paradoxon bemutatása példákon 

 Az interneten található, megbízható forrásból (pl. KSH honlapja) származó statisztikák értelmezése, 

elemzése, lehetséges következtetések megfogalmazása 

 Különböző forrásokból származó adathalmazok statisztikai elemzése, értékelése, ezekből 

valamilyen adott szempont alapján manipulatív és nem manipulatív diagram készítése 

TÉMAKÖR: VALÓSZÍNŰSÉG-SZÁMÍTÁS 

ÓRASZÁM: 22 ÓRA 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív 

gyakoriság, valószínűség, egymást kizáró események, független események fogalmát 

megkülönbözteti és alkalmazza; 

 ismeri és alkalmazza a klasszikus valószínűségi modellt és a Laplace-képletet; 

 ismeri és egyszerű esetekben alkalmazza a valószínűség geometriai modelljét; 

 meghatározza a valószínűséget visszatevéses, illetve visszatevés nélküli mintavétel esetén. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Példák ismerete események összegére, szorzatára, komplementer eseményre, egymást kizáró 

eseményekre 

 Elemi események fogalmának ismerete, alkalmazása események előállítására 

 Példák ismerete független és nem független eseményekre 

 A klasszikus valószínűségi modell és a Laplace-képlet ismerete, alkalmazása 

 A geometriai valószínűség fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Valószínűségek meghatározása visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel esetén 

 A várható érték ismerete és meghatározása konkrét feladatokban, játékokban 

 Pénzügyi fogalmakkal kapcsolatos valószínűségi ismeretek (például biztosítás, befektetések 

kockázata, árfolyamkockázat) 

FOGALMAK 

események összege, események szorzata, esemény komplementere, egymást kizáró események, 

független események, geometriai valószínűség, visszatevéses mintavétel, visszatevés nélküli 

mintavétel, várható érték 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével történő 

szimulálása (pl. szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel dobálás); a kapott gyakoriságok és relatív 

gyakoriságok táblázatba foglalása; becslés az egyes kimenetelek, illetve összetett események 

valószínűségére csoportmunkában 

 Példák keresése független és nem független, illetve egymást kizáró eseményekre csoportmunkában 

 Orvosi tesztek eredményének esélyelemzése fagráf segítségével 

 Egyszerű valószínűségi játékokhoz kapcsolódóan a várható nyeremény és az igazságosság 

fogalmának kialakítása 

 Konkrét bank konkrét befektetési portfóliójának értelmezése, elemzése 

 Néhány konkrét biztosítási ajánlat értelmezése, elemzése 

12.ÉVF 

TÉMAKÖR: HALMAZOK, MATEMATIKAI LOGIKA 

ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

 megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai értékét; 

 tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatok bemutatása példákon keresztül 

 Logikai kifejezések megfelelő használata 

 Egyszerű állítások indoklása, tételek bizonyítása 

 Stratégiai és logikai játékok 

FOGALMAK 

logikai műveletek 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A tanulók mindennapi tapasztalataihoz köthető, összetett állítások logikai értékének meghatározása 

igazságtáblázat segítségével 

 Rejtvényújságokban szereplő feladványok megfejtése következtetések láncolatán keresztül 

 Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő” 

 Stratégiai játékok, például NIM játékok, táblás játékok 

 Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok 

TÉMAKÖR: SZÁMELMÉLETI ISMERETEK, SZÁMHALMAZOK ÉPÜLÉSE 

ÓRASZÁM: 14 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza az oszthatóság alapvető fogalmait; 

 összetett számokat felbont prímszámok szorzatára; 

 meghatározza két természetes szám legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét, és 

alkalmazza ezeket egyszerű gyakorlati feladatokban; 

 ismeri és alkalmazza az oszthatósági szabályokat; 

 érti a helyi értékes írásmódot 10-es és más alapú számrendszerekben; 

 ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól a valós 

számokig; 

 ismer példákat irracionális számokra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása a prímtényezős felbontásból 

 Összetett oszthatósági szabályok alkalmazása 

 Számolás osztási maradékokkal (például összeg, szorzat, hatvány maradéka) 

 Számok felírása 10-estől különböző alapú számrendszerben 

 Az egész számok, a véges tizedes törtek, a végtelen szakaszos tizedes törtek és a racionális számok 

kapcsolata 

 A számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásai a természetes számoktól a valós számokig 

 Végtelen nem szakaszos tizedes törtek ismerete 

 Példák irracionális számokra 

 Számhalmazok műveleti zártsága 

FOGALMAK 

természetes szám, egész szám, racionális szám, irracionális szám, valós szám, relatív prímek 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Oszthatósággal kapcsolatos „bűvésztrükkök” bemutatása 

 Számrendszerek segítségével megoldható rejtvények 

 Tanulói kiselőadás a 10-estől különböző alapú számrendszerek használatáról a múltban és ennek 

mai napig tartó hatásairól 

 Tanulói kiselőadás számelméleti érdekességekről, például tökéletes számok és barátságos 

számpárok, prímszámok, jelenleg ismert legnagyobb prím, titkosítás 

 Halmazábra elkészítése a számhalmazokról 

TÉMAKÖR: SOROZATOK 

ÓRASZÁM: 30 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 számtani és mértani sorozatokat adott szabály alapján felír, folytat; 

 a számtani/mértani sorozat n-edik tagját felírja az első tag és a különbség (differencia)/hányados 

(kvóciens) ismeretében; 

 a számtani/mértani sorozatok első n tagjának összegét kiszámolja; 

 ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát; 

 mértani sorozatokra vonatkozó ismereteit használja gazdasági, pénzügyi, természettudományi és 

társadalomtudományi problémák megoldásában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A számsorozat fogalmának ismerete 

 Számsorozat megadása képlettel, rekurzióval 

 Számtani és mértani sorozatok felírása, folytatása adott szabály szerint  

 Számtani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege 

 Mértani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege 

 A számtani és a mértani sorozat első n tagjának összegére vonatkozó képlet bizonyítása 

 Számtani és mértani sorozatokra vonatkozó ismeretek alkalmazása gazdasági, természettudományi 

és társadalomtudományi problémák megoldásában  

 Megtakarítási és kamatozási formák, ezek összehasonlítása 

 Egyszerű kamat, kamatos kamat, gyűjtőjáradék és törlesztőrészlet számítása 

 Megtakarítási, befektetési és hitelfelvételi lehetőségekkel és azok kockázati tényezőivel kapcsolatos 

feladatok megoldása 

FOGALMAK 

számsorozat, tőke, kamatláb, kamat, futamidő, gyűjtőjáradék, törlesztőrészlet 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Tanulói kiselőadás tartása nevezetes sorozatokról, például Fibonacci-sorozat 

 Az első 100 pozitív természetes szám összegének meghatározása a „kis” Gauss módszerével 

 A sakktáblára elhelyezett, mezőről mezőre kétszeres számú búzaszemek kérdésének bemutatása 
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 Valódi pénzügyi termékek kamatozási és egyéb feltételeinek összehasonlítása csoportmunkában 

internetes adatgyűjtés segítségével 

TÉMAKÖR: TÉRGEOMETRIA 

ÓRASZÁM: 34 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és 

hajlásszögét; 

 ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén; 

 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat. 

Származtatott mértékegységeket átvált; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát; 

 ismeri és alkalmazza a hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp (speciális 

testek) tulajdonságait; 

 lerajzolja a kocka, téglatest, egyenes hasáb, egyenes körhenger, egyenes gúla, forgáskúp hálóját; 

 kiszámítja a speciális testek felszínét és térfogatát egyszerű esetekben; 

 ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételeket; 

 ismeri és alkalmazza a hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Térelemek kölcsönös helyzetének, távolságának és hajlásszögének ismerete, alkalmazása 

feladatmegoldásban 

 A terület, térfogat, űrtartalom mértékegységeinek és ezek átváltási szabályainak ismerete 

 Sűrűség mértékegységei közötti átváltás ismerete 

 Sík- és térgeometriai feladatoknál a válasz megadása a problémának megfelelő mértékegységben 

 A hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp (speciális testek) 

tulajdonságainak ismerete és alkalmazása a hétköznapi életben előforduló testekkel kapcsolatban 

 A kocka, a téglatest, az egyenes hasáb, az egyenes körhenger, az egyenes gúla és a forgáskúp 

hálójának lerajzolása konkrét esetekben 

 A mindennapi életben előforduló hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp alakú 

tárgyak felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és számítással 

 Síkidomok forgatásával keletkező egyszerű, a mindennapi életben is előforduló testek felszínének 

és térfogatának kiszámítása 

 A hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételek ismerete és alkalmazása 

 A hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételek ismerete és alkalmazása 

FOGALMAK 

kocka, téglatest, hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp, egyenes test, forgástest, n-

oldalú szabályos gúla, tetraéder, alaplap, oldallap, alapél, oldalél, alkotó, palást, testmagasság, test 

hálója 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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 Hétköznapi tárgyak (üdítősdoboz, vizesflakon, tejfölösdoboz stb.) térfogatának megállapítása 

méréssel, a kapott eredmény összehasonlítása a tárgyon szereplő értékkel 

 A Louvre bejárataként épített üvegpiramis földfelszín feletti térfogatának és az üvegfelület 

felszínének meghatározása (szükséges adatok gyűjtése az internetről) 

 Annak becslése csoportmunkában, hogy a teret milyen arányban tudjuk kitölteni egybevágó 

érintkező gömbökkel különböző elrendezések esetén 

 Különböző méretű, megközelítőleg gömb alakú gyümölcsök térfogatának és felszínének becslése, 

a becslés ellenőrzése méréssel 

 A Föld felszínének és térfogatának közelítése földgömbmodellen méréssel és számolással, majd a 

kapott értékek összevetése a hivatalos adatokkal 

 Projektmunka a gömbről: hogyan jelenik meg a gömb a mindennapi életben, a többi tantárgyban és 

a matematikában; a gömbi geometria alapjai 

TÉMAKÖR: LEÍRÓ STATISZTIKA 

ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez; 

 hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit 

meghatározza, értelmezi és értékeli; 

 ismeri és alkalmazza a sodrófa (box-plot) diagramot adathalmazok jellemzésére, összehasonlítására; 

 felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A reprezentatív minta fogalmának szemléletes ismerete 

 Hétköznapi, társadalmi problémákhoz kapcsolódó statisztikai adatok tervszerű gyűjtése 

 Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése kvartilisekkel, középértékekkel és szóródási 

mutatókkal 

 Sodrófa (box-plot) diagram készítése, alkalmazása 

 A kapott adatok értelmezése, értékelése, statisztikai következtetések 

 Nagy adathalmazok kezelése táblázatkezelő programmal 

 Grafikus és szöveges statisztikai manipulációk felismerése 

FOGALMAK 

reprezentatív minta, sodrófa (box-plot) diagram, minimum, maximum, kiugró adat, kvartilisek, 

terjedelem, szórás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Példák reprezentatív és nem reprezentatív mintavételre 

 Szavazások szimulálása és különböző szavazatértékelő rendszerek vizsgálata iskolai körülmények 

között 

 A Simpson-paradoxon bemutatása példákon 

 Az interneten található, megbízható forrásból (pl. KSH honlapja) származó statisztikák értelmezése, 

elemzése, lehetséges következtetések megfogalmazása 

 Különböző forrásokból származó adathalmazok statisztikai elemzése, értékelése, ezekből 

valamilyen adott szempont alapján manipulatív és nem manipulatív diagram készítése 
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TÖRTÉNELEM 

általános gimnáziumi osztályok és emelt humán gimnáziumi osztályok 

9-12. évfolyam 

A történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a történettudomány, 

valamint a hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tényekkel, szereplőkkel, 

eseményekkel, történetekkel és folyamatokkal, valamint tudatosodjon benne nemzeti 

hovatartozása. Ismerkedjen meg a kulturális kódrendszer legalapvetőbb elemeivel, amelyek 

lehetővé teszik, hogy azonosuljon kultúránk alapértékeivel. A történelem tantárgy tantervének 

középpontjában a magyar nemzet és Magyarország története áll. 

A tantervi szabályozás irányítóelve, hogy a magyar történelmet általában kontinuitásában, az 

európai, illetve egyetemes történelmet szigetszerűen tárgyalja. A kerettanterv több általános 

európai jelenséget is konkrét magyar példákon keresztül mutat be. Ennek révén a tanuló a 

magyar történelmi jelenségeket elsősorban nem általános modellek alapján, hanem a konkrét 

történelmi helyzet jellegzetességeit figyelembe véve tanulmányozhatja. Ez a megközelítés 

hozzásegíti a tanulót, hogy megértse és méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, illetve 

Magyarország sajátos helyzetéből adódó jelenségeket és folyamatokat, így alakulhat ki benne 

a tényeken alapuló reális és pozitív nemzettudat, és ezáltal erősödhet benne a hazaszeretet 

érzése. 

A történelem tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 

kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló a történelemtanulás során különféle jellegű 

tudástartalmakkal és különböző típusú feladatokkal találkozik, amelyek megtanulásához, 

illetve elvégzéséhez különféle módszereket kell választania. A történelmi információk keresése 

és feldolgozása, a forráskritika, a következtetések levonása és egyéb gondolkodási műveletek 

közvetítő hatásuk révén általában fejlesztik a tanulási kompetenciákat. A történelmi értelmező 

kulcsfogalmak megértésén és állandó használatán keresztül a tanuló fejleszti a lényeges és 

kevésbé lényeges elemek megkülönböztetésének és rendszerezésének a tanulás során 

elengedhetetlenül fontos képességét. 

A tanuló a történelemtanulás során megtapasztalja, hogy a történelemtudása az iskolán kívül, 

más élethelyzetekben, illetve a jelen társadalmi, gazdasági és politikai jelenségeinek 

megértéséhez és megítéléséhez is segítséget nyújt. Ez a tapasztalat – az iskolai 

történelemtanulás élményszerűsége mellett – erős ösztönzést adhat az élethosszig tartó 

tanulásra vagy legalábbis a történelmi és társadalmi kérdések iránti érdeklődésre. 

Kommunikációs kompetenciák: A történelmi források feldolgozása a szövegértés 

fejlesztésének egyik hatékony módja. A tanuló a felmerülő történelmi problémákról 

beszélgetéseket folytat, érveket gyűjt, azokat írásban és szóban összefoglalja, digitális 

kommunikációs eszközök segítségével mutatja be. A különböző típusú, más-más korokból és 

eltérő társadalmi közegekből származó források feldolgozása pedig nagyban segíti a különféle 

kommunikációs környezetek (kontextusok) közötti magabiztos eligazodást. 
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Digitális kompetenciák: A történelem tanulása során a digitális eszközök etikus, 

felelősségteljes használatával a tanuló információkezelési és -feldolgozási készségei fejlődnek, 

ami elősegíti elemző és mérlegelő gondolkodása kialakulását és elmélyítését is, aminek része a 

megszerzett információk ellenőrzése, hitelességének vizsgálata. A történelmi forrásokat 

tartalmazó internetes portálok, hang- és filmarchívumok és adatbázisok megismerése és 

használata, az itt talált források feldolgozása elengedhetetlen feltétele a korszerű 

történelemtanulásnak. A digitális információfeldolgozás, illetve a digitális kommunikáció 

fejlesztésének nagy szerepe van a közéleti tájékozódási készségek kialakításában, így a felelős 

és aktív állampolgárrá nevelésben. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló az információk, illetve a források 

feldolgozása során problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz meg, kiemeli a lényeget, 

következtetéseket von le. A történelmi ismeretek, fogalmak elsajátításával, valamint a 

történelmi források és interpretációk mérlegelésével, hipotézisek alkotásával fejlődik az 

elemző, problémamegoldó gondolkodása. Mindezek együttesen segítik a differenciált 

történelmi gondolkodás kialakulását, melynek következtében a tanuló képessé válik 

események, folyamatok és jelenségek különböző szempontú megközelítésére, valamint 

bizonyos történések okainak és következményeinek több szempontú feltárására. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a különböző történelmi korok 

mindennapi életének vizsgálatával, az életmód változatos formáinak, valamint történelmi 

életutaknak és cselekedeteknek a megismerésével viszonyítási pontokat találhat, illetve 

követhető modelleket adaptálhat saját életútjának tervezéséhez és szervezéséhez. A tanulóban 

tudatosul, hogy nehéz élethelyzetekben is kialakíthatók cselekvési tervek, lehetőségek. Értékeli 

a válságos történelmi helyzetekben megnyilvánuló bátorság, kitartás, önfeláldozás, 

segítségnyújtás és szolidaritás követésre méltó példáit. A tanuló arra törekszik, hogy az emberi 

cselekedeteket, életutakat, élethelyzeteket, társadalmi folyamatokat és jelenségeket árnyaltan 

értelmezze. A társadalmakra, közösségekre jellemző magatartási és kommunikációs szabályok 

felismerése a tanuló alkalmazkodóképességét fejleszti. 

A kreativitás a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

történelem tanulása során a tanuló megismeri az emberiség, a magyarság kulturális örökségének 

fő elemeit. Értékeli a kiemelkedő emberi alkotásokat és értelmezi azok technológiai, 

tudományos és művészeti szerepét. Az egyes történelmi korszakok áttekintése során felismeri 

az értékteremtő alkotások jelentőségét, és elemző gondolkodással feltárja azoknak az 

életmódra, a mindennapokra gyakorolt hatását. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló megismeri és értékeli az 

alkotó emberi tevékenységek változatos formáit. Értelmezi és elismeri a tudósok, kutatók és 

művészek teljesítményét. Büszke a magyar tudósok, művészek, sportolók és más értékteremtő, 

alkotó emberek kiemelkedő eredményeire, teljesítményeire. Az életmódtörténeti témakörök 

feldolgozása révén a tanuló felismeri, hogy a munkavégzés az egyén, a család és a társadalom 

létfenntartását biztosítja; belátja, hogy a munka sokszor küzdelmekkel jár, ugyanakkor 

személyiségépítő, társadalmi összetartozást is erősítő tevékenység. A történelmi korszakok 

jellegzetes, egyedi vagy kiemelkedő példái kiindulópontként szolgálnak a saját életút 

tervezésekor, akár a pályaválasztás során is. 

A kerettanterv témakörönként határozza meg a javasolt óraszámot. Ezek összege megfelel az 

évi teljes óraszámnak, amely elegendő a témák ismeretanyagának feldolgozásához és a tanulási 
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eredményekhez kapcsolódó kompetenciák elsajátításához. A kerettantervben meghatározott 

tanulási tartalmak azonban átlagos esetben a javasolt órakeret kb. 80%-ában feldolgozhatók. 

A helyi tanterv alapján a tanár a kerettantervből évente két témát mélységelvű feldolgozásra 

jelöl ki, amelyre több idő, a javasolt időkereten felül összesen további 6–10 óra tervezhető. 

Ezeknek legalább 70%-a magyar történelmi témájú legyen. A mélységelvű tanítás lehetőséget 

ad az adott téma részletesebb ismeretekkel, többféle megközelítési móddal és tevékenységgel 

történő feldolgozására. A mélységelvű témák esetében nagyobb lehetőség nyílik a 

projektmunkára, illetve a múzeumi órák és a témával kapcsolatos tanulmányi kirándulások 

szervezésére. 

A Témakörönként megjelenő tantervi táblázatok magukba foglalják a hozzájuk tartozó 

Témákat, a konkrétabb tartalmakat feltüntető Altémákat, valamint az egyes témakörökhöz 

kapcsolódó Fogalmak és adatok/Lexikák címszó alatt a kötelezően elsajátítandó fogalmakat, 

személyeket, kronológiai és topográfiai adatokat. Minden fogalmi elem csak egyszer fordul elő, 

annál a témakörnél, ahol kötelező elemként először szerepel a tantervben. A táblázat utolsó 

oszlopában feltüntetett Fejlesztési feladatok teljesítésével valósulnak meg az előírt tanulási 

eredmények. 

A táblázat alatt témakörönként felsorolt Javasolt tevékenységek nem kötelező elemei a 

tantervnek, de eredményessé tehetik a tananyag feldolgozását és a szaktanári munkát. Ezek köre 

természetesen bővíthető különféle tanulási eljárásokkal, módszerekkel. 

A középiskolai történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanulóban a történettudomány, 

valamint a hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tények és folyamatok, 

szereplők és események ismeretének segítségével alakuljon ki önálló világkép és magyar 

identitástudat.  Szerezzen mélyebb ismereteket a magyar és az egyetemes történelem 

legfontosabb jelenségeiről és fordulópontjairól, tudjon azonosulni a keresztény alapú magyar 

és európai kultúra értékeivel, legyen képes társadalmi és kulturális téren hatékony, árnyalt 

kommunikációra. A történelemtanulás során végzett változatos tevékenységek révén alakuljon 

ki a tanulóban a múltról, illetve a társadalmi kérdésekről való árnyalt gondolkodás. 

A középiskolai történelemtanítás az általános iskolában elsajátított ismeretekre és 

kompetenciákra épül. Míg az általános iskolában a történetek elbeszélése, a régebbi korok és 

történelmi szereplők szemléletes bemutatása az elsődleges, a középiskolai történelemtanításban 

mindez kiegészül a források feldolgozásával, történelmi helyzetek és folyamatok több 

szempontú elemzésével, a problémák azonosításával és megtárgyalásával. Az önálló 

információgyűjtés és –feldolgozás, a történeti jelenségek értelmezése, elemzése, a különböző 

érvek mérlegelése, valamint a következtetések levonása együttesen segíti a történelmi 

szemléletmód kialakulását. A tantárgy tanulásának élményszerűségét már nemcsak a történetek 

izgalma vagy az érdekes feladatok nyújtják, hanem azok az elemzések, viták, felismerések is, 

amelyek az egyes témák, problémák feldolgozása során felmerülnek. 
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A tantárgy tantervének középpontjában a magyarság, a magyar nemzet és Magyarország 

története áll. A témakörök mintegy kétharmada a magyar történelemhez kapcsolódik. Ez az 

egyes témák részletezettségén túl abban is megmutatkozik, hogy az általános iskolai 

kerettantervhez hasonlóan több általános európai jelenség bemutatásánál magyar és külföldi 

példák egyaránt előkerülnek. Ugyanakkor az általános iskolainál nagyobb tér jut Magyarország, 

illetve a magyar nemzet történetét befolyásoló európai és globális folyamatok és jelenségek 

bemutatására. Ezek eredményeként a tanuló a magyar történelmi jelenségeket konkrét 

egyetemes történelmi helyzetekhez viszonyítva tanulmányozhatja. Ez hozzásegíti őt, hogy 

megértse és méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, illetve Magyarország sajátos 

helyzetéből adódó jelenségeket, folyamatokat és törekvéseket, így alakulhat ki benne a 

tényeken alapuló reális és pozitív nemzettudat. Alapvető cél annak érzékeltetése, hogy a magyar 

nemzet történelmére számos nemzetiség és közösség (pl. német, zsidó) együttélése is hatást 

gyakorolt. Fontos cél a magyarországi kisebbségek és nemzetiségek történetének bemutatása, 

valamint kiemelt cél a határainkon túl kisebbségbe szorult magyarok történelmének átfogó 

megismertetése. 

A középiskolai történelemtanulás motiválja a tanulót arra, hogy felnőttként, a középiskola 

befejezése után is érdeklődjék a történelem, illetve közéleti kérdések iránt. Hozzájárul továbbá 

ahhoz, hogy az iskolából kikerülve hazáját szerető, a történelmi hagyományokat örökítő, 

demokratikus gondolkodású, kisebb-nagyobb közösségeiért felelősséget vállaló polgárrá; a 

társadalom tevékeny és önálló tagjává váljék. 

A 9–12. évfolyamok tanterve spirális módon épül az 5–8. évfolyamokéra, és nem ismétli 

automatikusan azokat. Természetesen a magyar és az egyetemes történelemnek meghatározó 

folyamatai, jelenségei vagy eseményei az általános iskola után a középiskolában is előkerülnek, 

mivel a hozzájuk kapcsolódó mélyebb ismeretek, illetve a témák forrás- és problémaközpontú 

tárgyalásmódja a középiskolai korosztály számára válik részletesebben hozzáférhetővé. 

 

A tanuló a 9-12. évfolyamon a következő kulcsfogalmakat használja: 

Értelmező kulcsfogalmak: történelmi idő, történelmi forrás és bizonyítékok; ok és 

következmény; változás és folyamatosság; történelmi jelentőség, történelmi nézőpont és 

interpretáció. 

Tartalmi kulcsfogalmak: 

– politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, köztársaság, diktatúra, 

demokrácia, parlamentarizmus, monarchia, önkormányzat, közigazgatás, hatalmi 

ágak, jog, alkotmány/alaptörvény, törvény, rendelet, birodalom; 

– társadalmi: társadalom, társadalmi csoport/réteg, népesedés/demográfia, migráció, 

nemzet, etnikum, identitás, életmód; 

– gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás, 

árutermelés;  

– eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, vallás, hit, egyház, civilizáció, 

eszme/ideológia, világkép. 
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FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEK) 

 

ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– önállóan tud használni általános és történelmi, nyomtatott és digitális 

információforrásokat (tankönyv, kézikönyvek, szakkönyvek, lexikonok, 

képzőművészeti alkotások, könyvtár és egyéb adatbázisok, filmek, keresők); 

– önállóan információkat tud gyűjteni, áttekinteni, rendszerezni és értelmezni különböző 

médiumokból és írásos vagy képi forrásokból, statisztikákból, diagramokból, 

térképekről nyomtatott és digitális felületekről; 

– tud forráskritikát végezni, és különbséget tenni a források között hitelesség, típus és 

szövegösszefüggés alapján; 

– képes azonosítani a különböző források szerzőinek a szándékát, bizonyítékok alapján 

értékeli egy forrás hitelességét; 

– képes a szándékainak megfelelő információkat kiválasztani különböző műfajú 

forrásokból; 

– összehasonlítja a forrásokban talált információkat saját ismereteivel, illetve más 

források információival és megmagyarázza az eltérések okait; 

– képes kiválasztani a megfelelő forrást valamely történelmi állítás, vélemény 

alátámasztására vagy cáfolására. 

TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri a magyar és az európai történelem tanult történelmi korszakait, időszakait, és 

képes azokat időben és térben elhelyezni;  

– az egyes események, folyamatok idejét konkrét történelmi korhoz, időszakhoz 

kapcsolja vagy viszonyítja, ismeri néhány kiemelten fontos esemény, jelenség 

időpontját, kronológiát használ és készít; 

– össze tudja hasonlítani megadott szempontok alapján az egyes történelmi korszakok, 

időszakok jellegzetességeit az egyetemes és a magyar történelem egymáshoz 

kapcsolódó eseményeit; 

– képes azonosítani a tanult egyetemes és magyar történelmi személyiségek közül a 

kortársakat; 

– felismeri, hogy a magyar történelem az európai történelem része, és példákat tud hozni 

a magyar és európai történelem kölcsönhatásaira; 

– egyszerű történelmi térképvázlatot alkot hagyományos és digitális eljárással. 

– a földrajzi környezet és a történeti folyamatok összefüggéseit példákkal képes 

alátámasztani; 

– képes különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítására, a történelmi tér 

változásainak és a történelmi mozgások követésére megadott szempontok alapján a 

változások hátterének feltárásával. 
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SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– képes a történelmi jelenségeket általános és konkrét történelmi fogalmak, tartalmi és 

értelmező kulcsfogalmak felhasználásával értelmezni és értékelni; 

– fel tud ismerni fontosabb történelmi fogalmakat, meghatározás alapján; 

– képes kiválasztani, rendezni és alkalmazni az azonos korhoz, témához kapcsolható 

fogalmakat; 

– össze tudja foglalni rövid és egyszerű szaktudományos szöveg tartalmát;  

– képes önállóan vázlatot készíteni és jegyzetelni;  

– képes egy-egy korszakot átfogó módon bemutatni; 

– történelmi témáról kiselőadást, digitális prezentációt alkot és mutat be; 

– történelmi tárgyú folyamatábrákat, digitális táblázatokat, diagramokat készít, 

történelmi, gazdasági társadalmi és politikai modelleket vizuálisan is meg tud jeleníteni; 

– megadott szempontok alapján történelmi tárgyú szerkesztett szöveget (esszét) tud 

alkotni, amelynek során tételmondatokat fogalmaz meg, szövegtömörítés és 

átfogalmazás segítségével, állításait több szempontból indokolja és következtetéseket 

von le; 

– társaival képes megvitatni történelmi kérdéseket, amelynek során bizonyítékokon 

alapuló érvekkel megindokolja a véleményét, és választékosan reflektál mások 

véleményére, árnyalja saját álláspontját. 

TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– képes felismerni, megfogalmazni és összehasonlítani különböző társadalmi és történelmi 

problémákat, értékrendeket, jelenségeket, folyamatokat;  

– a tanult ismereteket problémaközpontúan tudja rendezni,  

– hipotéziseket alkot történelmi személyek, társadalmi csoportok és intézmények 

viselkedésének mozgatórugóiról; 

– önálló kérdéseket fogalmaz meg történelmi folyamatok, jelenségek és események 

feltételeiről, okairól és következményeiről; 

– önálló véleményt tud alkotni történelmi eseményekről, folyamatokról, jelenségekről és 

személyekről; 

– képes különböző élethelyzetek, magatartásformák megfigyelése által következtetések 

levonására, erkölcsi kérdéseket is felvető történelmi helyzetek felismerésére és 

megítélésére;  

– a változás és a fejlődés fogalma közötti különbséget ismerve képes felismerni és 

bemutatni azokat azonos korszakon belül, vagy azokon átívelően; 

– képes összevetni, csoportosítani és súlyozni az egyes történelmi folyamatok, jelenségek, 

események okait, következményeit, és ítéletet alkotni azokról, valamint a benne 

résztvevők szándékairól; 

– összehasonlít különböző, egymáshoz hasonló történeti helyzeteket, folyamatokat, 

jelenségeket; 
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– képes felismerni konkrét történelmi helyzetekben, jelenségekben és folyamatokban 

valamely általános szabályszerűség érvényesülését; 

– összehasonlítja és kritikusan értékeli az egyes történelmi folyamatokkal, eseményekkel 

és személyekkel kapcsolatos eltérő álláspontokat; 

– feltevéseket fogalmaz meg, azok mellett érveket gyűjt, illetve mérlegeli az ellenérveket; 

– felismeri, hogy a jelen társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális viszonyai a múltbeli 

események, tényezők következményeiként alakultak ki. 

 

Óraszámfelosztás:  

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

9. évfolyam 4 144 

10. évfolyam 4 144 

11. évfolyam 3 108 

12. évfolyam 3 108 

 

 

9–10. évfolyam 

A középiskola első két évfolyamának témakörei az ókortól a 19. század közepéig ölelik fel a 

magyar és egyetemes történelem fontosabb folyamatait, jelenségeit, eseményeit, illetve az 

ehhez kapcsolódó tanulási eredményeket és fejlesztési feladatokat. A magyar és európai 

identitásunk alapját képező civilizációkhoz, korszakokhoz, történelmi eseményekhez tartozó 

témakörök az általános iskola után ismét előkerülnek, ám új megközelítéssel és bővülő 

tartalommal. Míg a témák többsége 5–6. évfolyamon a tanulók életkori sajátosságainak 

megfelelően többnyire életmódtörténeti és portré témakörökbe rendeződtek, a középiskolában 

előtérbe kerül a politikai, társadalmi, gazdasági és kultúrtörténeti megközelítés, a hangsúly a 

korszakok gazdasági változásaira, társadalmi szerkezetére, politikai modelljeire és világképére 

helyeződik. 

Az egyetemes és a magyar történeti témák általában külön témakörökbe szerveződnek, mivel 

előbbiek jobbára tematikus, utóbbiak pedig tematikus és eseménytörténeti jellegűek. A magyar 

történelem eseményei és folyamatai az egyetemes történelem által felrajzolt háttér előtt, 

nemzetközi összefüggésekbe ágyazva jelennek meg. 

A strukturáltabb szempontok és bővebb ismeretek mellett az egyes témák feldolgozási módja 

is változik. A szemléletes megjelenítés és a történetek tanítása mellett egyre nagyobb szerepet 

kapnak az önállóan végzett információszerző és –feldolgozó tevékenységek, a forrásokkal 

végzett különböző műveletek és a problémaközpontú tárgyalási mód. 

 

FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEK) 

TÖRTÉNELMI ISMERETEK 
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A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

– ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség 

elérésére tett erőfeszítéseit az 1848–1849-es forradalmat és szabadságharcot követő 

időszakban; a kor kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit, véleményt tud 

formálni a kiegyezésről; 

– fel tudja idézni az első világháború előzményeit, a háború jellemzőit és fontosabb 

fordulópontjait, értékeli a háborúkat lezáró békék tartalmát, és felismeri a háborúnak a 

20. század egészére gyakorolt hatását; 

– bemutatja az első világháború magyar vonatkozásait, a háborús vereség 

következményeit; példákat tud hozni a háborús helytállásra; 

– képes felidézni azokat az okokat és körülményeket, amelyek a történelmi Magyarország 

felbomlásához vezettek; 

– tisztában van a trianoni békediktátum tartalmával és következményeivel, be tudja 

mutatni az ország talpra állását, a Horthy-korszak politikai, gazdasági, társadalmi és 

kulturális viszonyait, felismeri a magyar külpolitika mozgásterének korlátozottságát; 

– össze tudja hasonlítani a nemzetiszocialista és a kommunista ideológiát és diktatúrát, 

példák segítségével bemutatja a rendszerek embertelenségét és a velük szembeni 

ellenállás formáit; 

– képes felidézni a második világháború okait, a háború jellemzőit és fontosabb 

fordulópontjait, ismeri a holokausztot és a hozzávezető vezető okokat; 

– bemutatja Magyarország revíziós lépéseit, a háborús részvételét, az ország német 

megszállását, a magyar zsidóság tragédiáját, a szovjet megszállást, a polgári lakosság 

szenvedését, a hadifoglyok embertelen sorsát; 

– össze tudja hasonlítani a nyugati demokratikus világ és a kommunista szovjet blokk 

politikai és társadalmi berendezkedését, képes jellemezni a hidegháború időszakát, 

bemutatni a gyarmati rendszer felbomlását és az európai kommunista rendszerek 

összeomlását; 

– bemutatja a kommunista diktatúra magyarországi kiépítését, működését és változatait, 

az 1956-os forradalom és szabadságharc okait, eseményeit, és hőseit, összefüggéseiben 

szemléli a rendszerváltoztatás folyamatát, felismerve annak történelmi jelentőségét; 

– bemutatja a gyarmati rendszer felbomlásának következményeit, India, Kína és a közel-

keleti régió helyzetét és jelentőségét; 

– ismeri és reálisan látja a többpólusú világ jellemzőit napjainkban, elhelyezi 

Magyarországot a globális világ folyamataiban; 

– bemutatja a határon túli magyarság helyzetét, a megmaradásért való küzdelmét 

Trianontól napjainkig; 

– ismeri a magyar cigányság történetének főbb állomásait, bemutatja jelenkori helyzetét; 

– ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit, példákat 

hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcsolatára, különös 

tekintettel a visegrádi együttműködésére; 

– ismeri hazája államszervezetét, választási rendszerét. 

A 9–10. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 288 óra. 
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Két mélységelvű téma óraszáma: 16 óra 

 

9. ÉVFOLYAM 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör Javasolt óraszám 

Bevezetés 1 

Civilizáció és államszervezet az ókorban 

Mélységelvű téma: Élet egy provinciában: Pannónia 

21 

4 

Vallások az ókorban 6  

Hódító birodalmak 8 

A középkori Európa 16 

A magyar nép eredete és az Árpád-kor 22 

A középkori Magyar Királyság fénykora 

Mélységelvű téma: Anjou uralkodók a magyar trónon 

25 

4 

Rendszerezés, feladatmegoldás, kompetenciafejlesztés 36 

Év végi értékelés 1 

Összes óraszám: 144 

 

BEVEZETÉS 

 

ÓRASZÁM: 1 óra. 

Ismerkedés az új tanulócsoporttal, a tantárgy bevezetése. 

 

Tevékenységek: 

- SNI-s/BTMN-s tanulók regisztrálása 

- A tantárgy eszközigények ismertetése. 

- Az ellenőrzés módjainak, az értékelés elveinek ismertetése 

 

TÉMAKÖR: Civilizáció és államszervezet az ókorban 

 

ÓRASZÁM: 21 óra +4 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 
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RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

A Közel-Kelet 

civilizációi 

− Az állam 

működése az 

Óbabiloni 

Birodalom 

példáján. 

− Tudomány. 

− A pénz megjelenése. 

Fogalmak: 

Fogalmak: öntözéses 

földművelés, fáraó, 

piramis, hieroglifa, 

ékírás, múmia, 

Akropolisz, filozófia, 

jósda, olümpiai 

játékok, 

városállam/polisz, 

arisztokrácia, démosz, 

demokrácia, 

népgyűlés, 

sztratégosz, 

cserépszavazás, 

rabszolga, patrícius, 

plebejus, consul, 

senatus, dictator, 

néptribunus, császár, 

amfiteátrum, 

gladiátor, provincia, 

légió, limes, 

polgárjog. 

 

Személyek: 

Hammurapi, 

Kleiszthenész, 

Periklész, Platón, 

Arisztotelész, 

Hérodotosz, Nagy 

Sándor, Julius Caesar, 

Augustus. 

 

Kronológia: Kr. e. 

3000 körül – Kr. u. 

476 az ókor, Kr. e. 

776 az első feljegyzett 

olümpiai játékok, Kr. 

e. 753 Róma alapítása 

a hagyomány szerint, 

Kr. e. 510 a 

köztársaság kezdete 

Rómában, Kr. e. 508 

Kleiszthenész 

reformjai, Kr. e. 5. sz. 

– Az állam 

szerepének 

bemutatása 

Hammurapi 

törvényeinek 

elemzésén 

keresztül. 

– Az ókori 

civilizációk 

jelentőségének és 

kulturális 

hatásainak 

felismerése. 

– Az ókori 

civilizációk 

azonosítása 

térképen. 

– Az ókori 

civilizációk 

kulturális és 

vallási 

jellemzőinek 

bemutatása. 

– A különböző 

civilizációk 

közötti 

különbségek 

azonosítása. 

– Pannónia 

jelentősebb 

városainak 

azonosítása. 

– A római jog 

alapelveinek 

felidézése és 

azonosítása. 

– Az athéni 

demokrácia és a 

római 

köztársaság 

A görög 

civilizáció 

 

 

− A görög anyagi 

kultúra öröksége. 

− A filozófia és a 

történetírás. 

− A görög 

embereszmény. 

− A hellenisztikus 

kultúra elterjedése. 

Az athéni 

demokrácia 

 

− Arisztokratikus 

köztársaság és 

demokrácia. 

− Kleiszthenész és 

Periklész. 

− Az athéni 

államszervezet és 

működése. 

A római 

civilizáció 

− Római 

városépítészet, 

amfiteátrumok, 

fürdők, 

vízvezetékek és 

utak. 

− A római jog 

néhány máig élő 

alapelve. 

− A birodalom 

kiterjedése és a 

provinciák 

(Pannónia). 

− A latin nyelv és 

írás elterjedése. 

A római 

köztársaság 

− A vérségi, a 

vagyoni és a 

területi elv. 
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− A római 

köztársaság 

államszervezete és 

működése. 

− Köztársaságból 

egyeduralom: 

Caesar és 

Augustus. 

közepe az athéni 

demokrácia fénykora, 

Kr. e. 44. Caesar 

halála, az ókori Izrael 

– Kr. u. 70 Jeruzsálem 

lerombolása, 

Kr. u. 395 a Római 

Birodalom 

kettéosztása. 

 

Topográfia: 

Mezopotámia, 

Babilon, Egyiptom, 

Nílus, Olümpia, 

Athén, Alexandria, 

Itália, Róma, Római 

Birodalom, Pannónia, 

Aquincum, Savaria, 

Jeruzsálem. 

 

működésének 

bemutatása. 

– A Periklész-kori 

athéni 

demokrácia 

ellentmondásaina

k feltárása. 

– A demokrácia és 

a diktatúra 

összehasonlítása. 

– A demokrácia 

melletti érvek 

megfogalmazása. 

– Az athéni 

demokrácia 

összehasonlítása 

a modern 

demokráciával. 

Caesar 

diktatúrája 

előzményeinek, 

okainak feltárása. 

Tevékenységek: 

– Poszter készítése a különböző civilizációk kultúrájának bemutatására. 

– Az ókori görög tudomány kulcsfogalmait bemutató idézetek gyűjtése. 

– Prezentációk készítése Pannóniáról: a térséghez köthető történeti emlékről, történeti 

emlékhelyekről, stb. 

– Team munka az athéni demokrácia (népgyűlés) működésének bemutatására. 

– Ókori témájú filmek / filmrészletek elemzése, értelmezése. 

– Látogatás a Kiskun Múzeumban: a térség római kori hagyatékának megismerése. 

– Tanulói kutatómunka a szarmatákról, mint a térségben élő népcsoportról. 

 

TÉMAKÖR: Vallások az ókorban 

ÓRASZÁM: 6 óra  

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Politeizmus 

és 

monoteizmus 

− A politeizmus az 

ókori Keleten. 

− Görög és római 

istenek. 

− A zsidó 

monoteizmus. 

Fogalmak: 

politeizmus, 

monoteizmus, zsidó 

vallás, 

Ószövetség/Héber 

– A zsidó és a 

keresztény 

vallások 

jellemzőinek 

összehasonlítása. 
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A 

kereszténysé

g kezdete 

− Jézus tanításai. 

− A páli fordulat. 

− Keresztény-

üldözések, a 

kereszténység 

elterjedése a Római 

Birodalomban. 

− A Szentháromság-

tan. 

Biblia, Tízparancsolat 

próféta, jeruzsálemi 

templom, diaszpóra,, 

Messiás, keresztény 

vallás, keresztség és 

úrvacsora, apostol, 

misszió, Biblia, 

Újszövetség, 

evangélium, püspök, 

zsinat. 

 

Személyek: Kheopsz, 

Zeusz, Pallasz Athéné, 

Ábrahám, Mózes, 

Jézus, Szent Péter és 

Szent Pál apostolok, 

Constantinus  

 

Kronológia: a 

keresztény 

időszámítás kezdete 

(Kr. e. és Kr. u.), 313 

a milánói rendelet, 

325 a niceai zsinat. 

 

Topográfia: 

Jeruzsálem, Kánaán, 

Júdea, Izrael, 

Palesztina, Betlehem. 

– A vallások a 

mindennapi életre 

gyakorolt 

hatásainak 

megállapítása. 

– A zsidó-keresztény 

hagyományok 

európai kultúrára 

gyakorolt 

hatásának 

bemutatása. 

– Bibliai történetek, 

személyek 

felidézése. 

– A kereszténység 

terjedésének 

végigkövetése 

térképen. 

– Az Ószövetség 

történelmi 

szereplőinek, 

helyszíneinek 

azonosítása bibliai 

idézetek alapján. 

– Jézus életével és a 

kereszténység 

terjedésével 

kapcsolatos filmek/ 

filmrészletek, 

regények elemzése, 

értelmezése. 

− Képzőművészeti, 

irodalmi és zenei 

alkotások gyűjtése 

és elemzése bibliai 

témákról. 

Tevékenységek: 

– Képek, ábrázolások elemzése a különböző, tanult vallások jellegzetes épített 

örökségéről, szobrairól, stb. 

– Képzőművészeti, irodalmi és zenei alkotások elemzése antik mitológiai témákról. 

– Poszter/prezentáció készítése a görög-római hitvilágról. A különböző isteni 

karaktereknek megfelelő jelmez készítése. 

– Történelmi helyszínek azonosítása és láttatása bibliai idézetek, mitológiai szövegek 

alapján. 

– Jézus tevékenységével és a kereszténység terjedésével kapcsolatos filmek/ filmrészletek 

elemzése, értelmezése. 
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TÉMAKÖR: Hódító birodalmak 

ÓRASZÁM: 8 óra  

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Egy eurázsiai 

birodalom: a 

hunok 

− A nomád életmód, 

harcmodor és 

államszervezés. 

− A népvándorlás. 

− A Hun Birodalom. 

− Az ókor vége 

Nyugaton: a Római 

Birodalom 

összeomlása. 

− Róma örökösei 

Európa térképén. 

Fogalmak: 

népvándorlás, 

hunok, ortodox, 

iszlám, Korán, 

kalifa.  

Személyek: Attila, 

Justinianus, 

Mohamed, Nagy 

Károly, I. Ottó.  

 

Kronológia: 476 

a Nyugatrómai 

Birodalom 

bukása, 622 

Mohamed 

Medinába 

költözése, 732 a 

poitiers-i csata. 

 

Topográfia: Hun 

Birodalom, 

Konstantinápoly, 

Bizánci 

Birodalom, 

Mekka, Poitiers, 

Frank Birodalom, 

Német-római 

Császárság.. 

− A népvándorlás 

irányainak és 

résztvevőinek 

nyomon követése 

térkép segítségével a 

Kr. u. 4–8. sz. 

időszakában. 

− A sztyeppei állam 

működésének, 

sajátosságainak 

bemutatása. 

− A kora középkori 

Európa 

államalakulatainak 

azonosítása 

térképen. 

− Az iszlám vallás és 

az arab terjeszkedés 

közötti 

összefüggések 

feltárása. 

Az Arab 

Birodalom és 

az iszlám 

− Mohamed tanításai 

és a Korán. 

− Az iszlám kultúra 

jellegzetességei. 

− Az Arab Birodalom 

és az arab hódítás. 

− Az arab hódítás 

feltartóztatása 

Európában: Poitiers, 

Bizánc. 

Tevékenységek: 

– A Római Birodalom bukásának feltárása. 

– A monoteista vallások (zsidó, keresztény, iszlám) összehasonlítása különböző 

szempontok alapján. 

– Kiselőadás, prezentáció készítése jellegzetes iszlám vallási épületekről, szokásokról. 

 

TÉMAKÖR: A középkori Európa 

ÓRASZÁM: 16 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 



133 
 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A parasztság 

világa  

− A hierarchikus 

világkép. 

− Az uradalom. 

− A jobbágyok 

kötelességei és 

jogai. 

− Az önellátástól az 

árutermelésig. 

− Éhínségek, 

járványok, 

felkelések. 

Fogalmak: 

uradalom, földesúr, 

majorság, jobbágy, 

robot, kiváltság, 

rend, pápa, érsek, 

cölibátus, szerzetes, 

bencés rend, 

ferences rend, 

eretnek, inkvizíció, 

kolostor, katolikus, 

szent, kódex, román 

stílus, gótikus stílus, 

reneszánsz, lovag, 

nemes, feudalizmus, 

hűbériség, király, 

rendi monarchia, 

keresztes hadjáratok, 

polgár, céh. 

 

Személyek: Szent 

Benedek, VII. 

Gergely, Assisi 

Szent Ferenc, 

Aquinói Szent 

Tamás, Leonardo da 

Vinci, Gutenberg, 

Dózsa György. 

 

Kronológia: 476–

1492 a középkor, 

1054 az 

egyházszakadás, 

1347 a nagy 

pestisjárvány. 

 

Topográfia: Egyházi 

Állam, Anglia, 

Franciaország, 

levantei 

kereskedelmi 

hálózat, Velence, 

Firenze, Hanza 

kereskedelmi 

hálózat, Szentföld. 

− A középkor 

társadalmi, 

gazdasági, vallási 

és kulturális 

jellemzőinek 

bemutatása. 

− A társadalmi 

csoportok közötti 

jogi különbségek 

azonosítása. 

− Érvekkel 

alátámasztott 

vélemény 

megfogalmazása a 

középkor 

világáról. 

− A középkor 

társadalmi 

berendezkedése és 

a rendi szemlélet 

értelmezése. 

− A jobbágyság 

jogainak és 

kötelességeinek 

rendszerezése. 

− Az egyház 

szerepének 

áttekintése a 

középkori 

Európában. 

− A középkori 

kolostori élet 

bemutatása képi 

vagy szöveges 

források 

segítségével. 

− A nyugati és keleti 

kereszténység 

összehasonlítása. 

− A lovagi életmód 

jellemzőinek 

azonosítása. 

− A városok 

életének 

bemutatása képek, 

ábrák és szöveges 

források alapján, 

kitérve a zsidóság 

Az egyházi rend − Az egyházi 

hierarchia, az 

egyházi 

intézményrendszer. 

− Az egyházszakadás 

és a 11. századi 

reform. 

− A szerzetesség. 

− Az eretnekség. 

− Kultúra és oktatás, a 

középkori 

egyetemek. 

− Román és gótikus 

építészet – európai 

és magyar példák. 

A nemesi rend − Az uralkodói 

hatalom és korlátai 

(hűbériség, 

rendiség). 

− Lovagi eszmény és 

lovagi kultúra. 

− A keresztes 

hadjáratok eszméje. 

A polgárok világa − A középkori város 

és lakói. 

− A város kiváltságai 

(magyar példák 

alapján). 

− A céhek. 

− A helyi és távolsági 

kereskedelem. 

− A reneszánsz 

építészet (európai és 

magyar példák). 
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városiasodásban 

játszott szerepére, 

valamint az 

antijudaista 

törekvésekre. 

− A céhek 

működésének 

jellemzése 

források alapján. 

Tevékenységek: 

– Tanulói gyűjtőmunka a középkori építészetről. 

– Tanulói kiselőadás az ortodox egyház jellegzetes szokásairól. 

– Áttekintő ábra készítése az egyházi hierarchiáról. 

– Poszter, prezentáció készítése valamely szerzetes-, illetve lovagrendről. 

– A város jellegzetes helyszíneinek, intézményeinek azonosítása egy fiktív középkori 

várost bemutató ábrán/képen. 

– Tanulói szerepjáték egy középkori témáról (pl. egyházi közösség, középkori város 

forgataga). 

– Interjú készítése az iskolánkat fenntartó nővérekkel a szerzetesi életforma 

jellegzetességeiről, erényeiről. 

TÉMAKÖR: A magyar nép eredete és az Árpád-kor 

 

ÓRASZÁM: 22 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Magyar 

őstörténet 

és 

honfoglalás 

− Az eredet kérdései, a 

nyelvészet, a 

régészet, a néprajz és 

a genetika 

eredményei. 

− A magyar 

törzsszövetség az 

Etelközben. 

− A honfoglalás okai és 

menete. 

− A kalandozások – a 

lovas-íjász 

harcmodor. 

Fogalmak: finnugor, 

törzs, fejedelem, 

kabarok, vérszerződés, 

honfoglalás, kettős 

honfoglalás elmélete, 

avarok, rovásírás, 

kalandozások, székelyek, 

vármegye, egyházmegye, 

érsekség, tized, nádor, 

ispán, kancellária, kettős 

kereszt, szászok, kunok, 

tatárok/mongolok 

− A magyarság 

eredetére 

vonatkozó 

elméletek közötti 

különbségek 

megállapítása. 

− A mondák, a 

történeti 

hagyomány és a 

történettudomány 

eredményeinek 

megkülönböztetés

e. 
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Az 

államalapít

ás 

− Géza és I. (Szent) 

István államszervező 

tevékenysége. 

− A földbirtokrendszer 

és a 

vármegyeszervezet. 

− Az egyházszervezés. 

 

Személyek: Álmos, 

Árpád, az Árpád-ház, 

Géza, I. (Szent) István, 

Koppány, Szent Gellért, 

Szent Imre, I. (Szent) 

László, Könyves 

Kálmán, III. Béla, II. 

András, IV. Béla, Szent 

Margit. 

 

Kronológia: 895 a 

honfoglalás, 907 a 

pozsonyi csata, 

997/1000–1038 I. (Szent) 

István uralkodása, 1222 

az Aranybulla, 1241–

1242 a tatárjárás. 

 

Topográfia: Etelköz, 

Vereckei-hágó, Kárpát-

medence, Pannonhalma, 

Esztergom, 

Székesfehérvár, Buda, 

Muhi, Erdély, 

Horvátország. 

− A kalandozó 

hadjáratok 

céljainak 

azonosítása.  

− Géza fejedelem, I. 

(Szent) István és 

IV. Béla 

uralkodásának 

jellemzése és 

értékelése. 

− A kereszténység 

felvétele és az 

államalapítás 

jelentőségének a 

felismerése. 

− A korai magyar 

történelmet és az 

Árpád-kort 

megjelenítő 

legfontosabb 

kulturális 

alkotások 

azonosítása. 

A magyar 

állam 

megszilárd

ulása az 

Árpád-

korban 

− Szent László, az 

országépítő. 

− Könyves Kálmán 

törvénykezési 

reformjai. 

− A kül- és belpolitika 

új irányai: III. Béla 

uralkodása. 

− II. András kora: az 

átalakuló társadalom. 

− Újjáépítés a tatárjárás 

után: IV. Béla. 

− Az Árpádok európai 

kapcsolatai. 

Tevékenységek: 

– A kalandozó hadjáratok, a magyarok harcmodorának ismertetése plakátok segítségével. 

Tanulói vita a kalandozó hadjáratok eredményességéről. 

– Modell készítése, térbeli láttatása a Szent István-i állam- és egyházszervezetről. 

– Tanulói gyűjtőmunka Szent László kultuszáról (krónikák, néphagyományok, freskók, 

stb.).  

– Tabló összeállítása az Árpád-ház királyairól. 

– Tanulói vita az Aranybulla jogszerűségéről. 

– Középkori társadalmi rétegek ismertetése, történelmi jelmezek készítése. 

– A magyar igazságszolgáltatás gyakorlatának bemutatása Szent László és Könyves 

Kálmán törvényeinek elemzésével. 

– Látogatás a Kiskun Múzeumban: a középkori város és a kunok kapcsolatának feltárása. 

– Tanulói kutatómunka a kunok eredetével, életmódjával, félegyházi vonatkozásával 

kapcsolatban. 

 

TÉMAKÖR: A középkori Magyar Királyság fénykora 
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ÓRASZÁM: 25 óra + 4óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Az Anjouk − A királyi hatalom 

újbóli 

megszilárdítása I. 

Károly idején. 

− A visegrádi 

királytalálkozó. 

− Az 1351-es 

törvények. 

− Nagy Lajos 

hadjáratai. 

Fogalmak: 

aranyforint, regálé, 

kapuadó, kilenced, 

bandérium, 

perszonálunió, 

sarkalatos nemesi 

jogok, fő- és 

köznemes, szabad 

királyi város, 

bányaváros, 

mezőváros, 

kormányzó, 

szekérvár, végvár, 

szultán, szpáhi, 

janicsár, rendkívüli 

hadiadó, füstpénz, 

fekete sereg, 

zsoldos, Corvina, 

Szent Korona, 

Szent Korona-tan, 

Képes krónika. 

 

Személyek: I. 

(Anjou) Károly, I. 

(Nagy) Lajos, 

Luxemburgi 

Zsigmond, Hunyadi 

János, I. (Hunyadi) 

Mátyás. 

 

Kronológia: 1301 

az Árpád-ház 

kihalása,1308. I. 

Károly 

uralkodásának 

kezdete, 1335 a 

visegrádi 

királytalálkozó, 

1351 I.(Nagy) 

Lajos törvényei, 

1396 a nikápolyi 

− A 14–15. századi 

magyar uralkodók 

politikai 

pályájának 

felidézése. 

− Érvekkel 

alátámasztott 

vélemény 

megfogalmazása 

az egyes 

személyek 

cselekedeteiről, 

döntéseiről. 

− A késő középkori 

magyar állam és 

az Oszmán 

Birodalom főbb 

összecsapásainak 

felidézése. 

− Annak értékelése, 

hogy az Oszmán 

Birodalom 

terjeszkedő 

politikája milyen 

hatást gyakorolt a 

magyar 

történelemre. 

− Mátyás hatalom-

gyakorlásának 

jellemzése. 

− A reneszánsz 

kultúra bemutatása 

Mátyás udvarában. 

− A 14–15. századi 

magyar 

történelmet 

megjelenítő fontos 

kulturális 

alkotások 

azonosítása. 

A török 

fenyegetés 

árnyékában 

 

– Az Oszmán 

Birodalom. 

– Török hódítás a 

Balkánon. 

– Luxemburgi 

Zsigmond, a közép-

európai uralkodó és a 

török veszély.  

– Hunyadi János, a 

politikus és 

hadvezér. 

– Hunyadi János 

törökellenes harcai. 

Hunyadi Mátyás 

 

– Mátyás útja a trónig. 

– A központosított 

királyi hatalom. 

– Jövedelmek és 

kiadások. 

– Birodalomépítő 

tervek. 

– Aktív védelem a 

török ellen. 

A magyar 

középkor 

kulturális 

hagyatéka 

– Honfoglalás kori 

leletek. 

– A Szent Korona. 

– Várak, királyi udvar, 

kolostorok, 

templomok. 

– Magyar geszták, 

krónikák és szentek 

legendái. 
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csata, 1443–1444-

es hosszú hadjárat, 

1444 a várnai csata, 

1453 

Konstantinápoly 

eleste, 1456 a 

nándorfehérvári 

diadal, 1458–90 

Mátyás uralkodása. 

 

Topográfia: 

Visegrád, 

Lengyelország, 

Csehország, osztrák 

tartományok, 

Nikápoly, Várna, 

Nándorfehérvár, 

Kolozsvár, 

Kenyérmező, 

Oszmán Birodalom. 

Tevékenységek: 

– Nándorfehérvár ostromát bemutató animáció elemzése. 

– A korszak kiemelkedő személyiségeinek (pl.: Károly Róbert, Anjou Lajos, Hunyadi 

János és Mátyás) bemutatása képregények által. 

– A korszak kiemelkedő személyiségeinek (pl.: Károly Róbert, Anjou Lajos, Hunyadi 

János és Mátyás) kapcsolható meme-k készítése. 

– A kor híresebb csatáinak bemutatása, a tanulók által készített rajzok, makettek által. 

– Tanulói gyűjtőmunka a kor kulturális hagyatékáról, épített örökségéről. 

– Tanulmányi kirándulás szervezése a középkor kiemelkedő helyszínéinek egyikére (pl. 

Pannonhalma, Diósgyőr, Székesfehérvár, Visegrád, stb.). 

 

Rendszerezés, feladatmegoldás, kompetencia fejlesztés 

 

ÓRASZÁM: 36 óra 

Tevékenységek: 

- Összegző folyamatábrák, gondolattérképek készítése. 

- tanulói gyűjtőmunka (fogalmak, személyek, évszámok) 

- tanulói kiselőadások, prezentációk 

- Típusfeladatok gyakorlása. 

- Kompetencia fejlesztő feladatok gyakorlása (szöveg-, ábra-, képelemzés). 
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Év végi értékelés 

ÓRASZÁM: 1 óra 

- A tanév tanulságainak levonása, ismertetése. 

- A tanulók egész éves teljesítményének értékelése. 

-  

 

10. ÉVFOLYAM 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör Javasolt óraszám 

Bevezetés 1 

A kora újkor 18 

A török hódoltság kora Magyarországon 

Mélységelvű téma: Élet a Hódoltságban 

15 

4 

A felvilágosodás kora 10  

Magyarország a 18. században 16 

Új eszmék és az iparosodás kora 9 

A reformkor 16 

A forradalom és szabadságharc 

Mélységelvű téma: A Kossuth-Görgei ellentét 

14 

4 

Rendszerezés, feladatmegoldás, kompetencia fejlesztés 36 

Év végi értékelés 1 

Összes óraszám: 144 

 

BEVEZETÉS 

 

ÓRASZÁM: 1 óra. 

 

Tevékenységek: 

- SNI-s/BTMN-s tanulók regisztrálása 

- A tantárgy eszközigények ismertetése. 

- Az ellenőrzés módjainak, az értékelés elveinek ismertetése 

 

TÉMAKÖR: A kora újkor 

ÓRASZÁM: 18 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 
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RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A földrajzi 

felfedezések 

− A portugál és 

spanyol 

felfedezések. 

− A korai 

gyarmatosítás és 

következményei. 

− A 

világkereskedele

m kialakulása. 

− Az 

abszolutizmus. 

Fogalmak: gyarmat, 

világkereskedelem, 

abszolutizmus, infláció, 

manufaktúra, tőke, 

tőkés, bérmunkás, 

kapitalizmus, bank, 

tőzsde, részvény, 

örökös jobbágyság, 

reformáció, protestáns, 

evangélikus, 

református, anglikán, 

unitárius, vallási 

türelem, 

ellenreformáció, 

katolikus megújulás, 

jezsuiták, barokk. 

 

Személyek: Kolumbusz 

Kristóf, Vasco da 

Gama, Ferdinánd 

Magellán, Luther 

Márton, Kálvin János, 

Károli Gáspár, 

Pázmány Péter, 

Apáczai Csere János, 

Habsburg-dinasztia, V. 

Károly, Loyolai (Szent) 

Ignác, XIV. Lajos. 

 

Kronológia: 1492-től az 

újkor, 1492 Amerika 

felfedezése, 1517 a 

reformáció kezdete, 

1545 a tridenti zsinat 

megnyitása, 1568 a 

tordai határozat, 

1648 a vesztfáliai 

békék.  

 

Topográfia: 

Spanyolország, India, 

London, 

Párizs/Versailles, 

Sárospatak. 

− A felfedezők 

céljainak és útjainak 

bemutatása 

tematikus 

térképeken. 

− Információk 

gyűjtése a kialakuló 

világkereskedelem 

új útvonalairól, 

fontosabb 

termékeiről és 

szereplőiről. 

− Az új 

munkaszervezési 

formák bemutatása 

és összehasonlítása a 

céhes iparral. 

− Az európai régiók 

közötti gazdasági és 

társadalmi 

különbségek 

felismerése. 

− A reformáció 

okainak és 

következményeinek 

bemutatása. 

− A katolikus és a 

protestáns tanítások 

és egyházszervezet 

összehasonlítása. 

− A reformáció egyes 

irányzatai 

terjedésének 

nyomon követése 

térképen. 

− Vallás és politika 

összefonódásának 

felismerése.  

− Az erdélyi vallási 

türelem szerepének 

és jelentőségének 

felismerése. 

− A katolikus egyház 

megújulási 

törekvései és a 

barokk művészet 

jellemzői közötti 

A korai 

kapitalizmus 

− Az árforradalom. 

− A manufaktúrák. 

− Bankok és 

tőzsdék. 

− Az európai 

munkamegosztás 

és 

következményei 

Reformáció 

Európában és 

Magyarország

on  

− A reformáció 

előzményei 

(humanizmus és 

az egyházi reform 

igénye). 

− Luther és Kálvin 

fellépése. 

− A protestáns 

egyházak 

megszerveződése 

és a 

protestantizmus 

elterjedése. 

− A reformáció 

eredményei 

Magyarországon 

„Hitviták 

tüzében” 

− Vallási 

konfliktusok 

Európában. 

− Etnikai 

sokszínűség és 

vallásbéke 

Erdélyben. 

− A magyar 

protestáns és 

katolikus iskolák. 

− A katolikus 

megújulás és a 
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barokk 

Európában és 

Magyarországon. 

párhuzam 

felismerése. 

Tevékenységek: 

− A felfedezők munkásságának bemutatása prezentációkon keresztül, a felfedések 

útvonalainak nyomon követése a glóbuszon. 

− Történelmi képregény készítése a korai gyarmatosításról, annak módszereiről és 

következményeiről. 

− Összekötő kapcsok feltárása az európai és magyar reformáció kapcsolatáról (pl. 

peregrináció, kulturális hatások, irányzatok).  

− Interjú készítése különböző felekezetek papjaival, lelkészeivel az egyházak 

szerepvállalásáról és hivatásukról. 

− Kiselőadás készítése a reformáció korának valamely jelentős személyiségéről (pl. 

Szenci Molnár Albert, Pázmány Péter). 

− Látogatás Kiskunfélegyháza református templomában. 

 

 

TÉMAKÖR: A török hódoltság kora Magyarország 

ÓRASZÁM: 15+4 óra  

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

Az ország három 

részre szakadása 

− A mohácsi csata és 

közvetlen 

előzményei, a 

kettős 

királyválasztás. 

− Az ország három 

részre szakadása. 

− A várháborúk és 

az új 

végvárrendszer. 

Fogalmak: rendi 

országgyűlés, 

hajdúszabadság. 

 

Személyek: I. 

Szulejmán, II. Lajos, 

(Szapolyai) János, I. 

Ferdinánd, Dobó István, 

Zrínyi Miklós (a 

szigetvári hős), Báthory 

István, Bocskai István, 

Bethlen Gábor, Zrínyi 

Miklós (a költő és 

hadvezér), I. Lipót, 

Savoyai Jenő. 

 

Kronológia: 1526 a 

mohácsi csata, 1541 

Buda eleste, 1552 Eger 

− A török 

hadjáratoknak és 

az ország három 

részre 

szakadásának 

bemutatása 

térképeken. 

− A végvári élet 

felidézése 

különböző 

források (képek, 

irodalmi 

alkotások és 

filmek) alapján. 

− A három részre 

szakadt ország 

gazdasági 

lehetőségeinek és 

szerepének 

értelmezése 

adatok, 

A két magyar 

állam 

− A Magyar 

Királyság a 

Habsburg 

Birodalomban: 

rendi és 

abszolutista 

törekvések, 

konfliktusok. 

− Az Erdélyi 

Fejedelemség 

viszonylagos 
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önállósága és 

aranykora. 

védelme, 1566 

Szigetvár eleste, 1664 a 

vasvári béke, 1686 

Buda visszafoglalása, 

1699 karlócai béke.  

 

Topográfia: Mohács, 

Kőszeg, Eger, 

Szigetvár, Habsburg 

Birodalom, Erdélyi 

Fejedelemség, 

Hódoltság, Magyar 

Királyság (királyi 

Magyarország), 

Pozsony, 

Gyulafehérvár, Bécs. 

grafikonok, 

diagramok 

alapján. 

− A török hódoltság 

hosszú távú 

hatásainak 

azonosítása. 

− A 16-17. századi 

magyar 

történelmet 

megjelenítő 

fontos kulturális 

alkotások 

azonosítása. 

A török kiűzése és 

a török kor 

mérlege 

− Magyarország az 

európai 

munkamegosztásba

n. 

− Háborús békeévek: 

másfél évszázad 

hódoltság és az 

ország pusztulása. 

− A török kiűzése. 

Tevékenységek: 

− A mohácsi csatát bemutató animáció elemzése 

− Politikai portré készítése a korszak kiemelkedő személyiségeiről (pl.: Bethlen Gábor, 

Zrínyi Miklós). 

− Államszervezeti modellek összehasonlító elemzése a Magyar Királyságról és az 

Erdélyi Fejedelemségről. 

− Történelmi makettek elkészítése híres várostromokról. 

− A török kor kulturális hagyatékainak feltárása tanulói gyűjtőmunka által. 

− A Habsburg-magyar konfliktusok bemutatása tanulói vitán keresztül. 

− Török-magyar küzdelmek jellegzetességeinek megismerése korabeli forrásokon 

keresztül. 

− Török pusztítás nyomainak láttatása városunkban (látogatás a Templomromnál). 

 

TÉMAKÖR: A felvilágosodás kora 

ÓRASZÁM: 10 óra  

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

A 

felvilágosodás 

− Tapasztalat és 

értelem − a 

felvilágosodás 

új világképe. 

− A 

felvilágosodás 

államelméletei. 

Fogalmak: felvilágosodás, 

jogegyenlőség, hatalmi ágak 

megosztása, népfelség, 

társadalmi szerződés, szabad 

verseny, alkotmány, 

alkotmányos monarchia, 

− A középkor és a 

felvilágosodás 

világképének 

összehasonlítása. 

− A felvilágosodás 

államelméleteine

k 
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− A szabad 

verseny 

elmélete. 

elnök, miniszterelnök, felelős 

kormány, cenzus, általános 

választójog, forradalom, 

diktatúra, jakobinus, Szent 

Szövetség. 

 

Személyek: Nikolausz 

Kopernikusz, Isaac Newton, 

Charles Louis Montesquieu, 

Jean-Jacques Rousseau, 

Adam Smith, George 

Washington, Maximilien 

Robespierre, Bonaparte 

Napóleon. 

 

Kronológia: 1689 a 

Jognyilatkozat, 1776 a 

Függetlenségi nyilatkozat, 

1789 a francia forradalom, 

1804–1814/1815 Napóleon 

császársága, 1815 a waterlooi 

csata.  

 

Topográfia: Nagy-Britannia, 

Amerikai Egyesült Államok, 

Párizs, Oroszország, 

Waterloo. 

összehasonlítása 

különböző 

szempontok 

alapján. 

− A brit és az 

amerikai 

államszervezetet 

bemutató ábrák 

értelmezése. 

− Az Emberi és 

polgári jogok 

nyilatkozatában 

megjelenő 

felvilágosult 

elvek 

azonosítása. 

− A forradalmi 

gondolat és a 

legitimitás 

eszméjének 

értelmezése, 

azonosítása. 

A brit 

alkotmányos 

monarchia és 

az amerikai 

köztársaság 

működése 

− A parlamentáris 

rendszer: 

parlament és 

kormány. 

− Az elnöki 

rendszer: 

kongresszus és 

elnök. 

A francia 

forradalom és 

hatása 

− A forradalom 

kitörése és az 

Emberi és 

polgári jogok 

nyilatkozata. 

− A jakobinus 

diktatúra. 

− Napóleon 

birodalma: a 

polgári 

berendezkedés 

exportja. 

Tevékenységek: 

− A felvilágosodás világképének bemutatásához irodalmi vonatkozásokon keresztül. 

− Tanulói vita rendezése a francia forradalom pozitív és negatív hatásairól. 

− Tanulói kiselőadás az adott történelmi korszak érdekességeiről. 

− Gondolattérkép készítése a francia forradalom okairól. 

− Drámajáték a korszak főbb eseményeiről (pl.: philadelphiai kongresszus, XVI. Lajos 

pere, stb.) 

 

TÉMAKÖR: Magyarország a 18. században 

ÓRASZÁM: 16 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A Rákóczi-

szabadságharc 

− Magyarország a 

Habsburg 

Birodalomban. 

Fogalmak: kuruc, 

labanc, 

− A Rákóczi-

szabadságharc céljainak 
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− A szabadságharc 

okai és céljai. 

− A szabadságharc 

politikai és katonai 

fordulópontjai. 

− A szatmári béke 

kompromisszuma. 

szabadságharc, 

trónfosztás, 

amnesztia, 

felvilágosult 

abszolutizmus, 

kettős vámhatár, 

úrbéri rendelet, 

Ratio Educationis, 

türelmi rendelet, 

nyelvrendelet. 

 

Személyek: II. 

Rákóczi Ferenc, 

Mária Terézia, 

 II. József. 

 

Kronológia: 1703–

1711 a Rákóczi-

szabadságharc, 

1711 a szatmári 

béke, 1740–1780 

Mária Terézia 

uralkodása, 1780–

1790 II. József 

uralkodása.  

 

Topográfia: 

Temesvár, 

Határőrvidék, 

Poroszország. 

és eredményeinek 

összevetése. 

− A szabadságharc katonai 

történetének felidézése 

térképek, képek és 

szöveges források 

segítségével. 

− Magyarország 

újranépesülésének és a 

folyamat eredményének 

értelmezése tematikus 

térképek segítségével. 

− A felvilágosult 

abszolutizmus eszmei és 

politikai hátterének, 

valamint eredményeinek 

azonosítása. 

− Mária Terézia és II. 

József politikájának 

összehasonlítása. 

− II. József 

személyiségének 

bemutatása, 

uralkodásának mérlege, 

értékelése. 

− A 18. századi 

Magyarország legfőbb 

kulturális 

eredményeinek 

azonosítása. 

Magyarország 

újranépesülése 

és 

újranépesítése 

− A belső vándorlás, 

a szervezett 

betelepítés és az 

öntevékeny 

betelepülés. 

− A többnyelvű és 

többvallású ország. 

− Gazdaság és 

életmód. 

A felvilágosult 

abszolutizmus 

reformjai 

− A Pragmatica 

Sanctio. 

− A felvilágosult 

abszolutizmus 

céljai. 

− Mária Terézia: 

együttműködés és 

reform. 

− II. József 

reformpolitikája és 

kudarca. 

Tevékenységek: 

− A kuruc harcmodor elemzése filmrészleteken, animációkon keresztül. 

− Gondolattérkép készítése országunk és a Habsburg Birodalom kapcsolatáról. 

− Irodalmi szövegek, kuruc nóták gyűjtése a Rákóczi-szabadságharccal kapcsolatban. 

− A népességmozgások és az egyes népcsoportok nyomon követése térképen. 

− Tanulói értékelés a felvilágosult abszolutizmus pozitívumairól/negatívumairól. 

− Látogatás a Kiskun Múzeumban: redempció és hátterének megismerése, 

Kiskunfélegyháza település születési körülményeinek tisztázása. 

− Tanulói kutatómunka a redempcióval kapcsolatban. 

 

TÉMAKÖR: Az új eszmék és az iparosodás kora 

ÓRASZÁM: 9 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 
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RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

Liberalizmus, 

nacionalizmus 

és 

konzervativizmu

s 

− Liberalizmus: 

jogegyenlőség és 

alkotmányosság. 

− Nacionalizmus: 

nemzetépítés és 

nemzetállam. 

− Konzervativizmus: szerves 

reform és a forradalom 

elutasítása. 

Fogalmak: 

liberalizmus, 

nacionalizmus, 

nemzetállam, 

konzervativizmus, 

reform, ipari 

forradalom, 

munkanélküliség, 

tömegtermelés, 

szegregáció. 

 

Személyek: James 

Watt, Thomas Edison, 

Henry Ford.  

 

Topográfia: 

Manchester, New 

York. 

− A 19. század 

politikai 

eszméinek 

azonosítása 

szöveges források 

alapján. 

− Az iparosodás 

hullámainak 

azonosítása és 

összevetése. 

− Egy ipari 

nagyváros 

életkörülmé- 

nyeinek 

jellemzése. 

− Az ipari 

forradalmak 

ökológiai 

következmé-

nyeinek 

azonosítása. 

− A 19. századi 

demográfiai 

változások 

okainak feltárása. 

Az ipari 

forradalom 

hullámai 

− Az első hullám: textilipar, 

bányászat, kohászat. 

− A közlekedés forradalma. 

− A második hullám: 

elektronika és vegyipar. 

− A gyár és a futószalag. 

− Az ipari forradalmak 

társadalmi és környezeti 

hatásai. 

Tevékenységek: 

– A XIX. századai ideológiák szemléltetése példákon keresztül. 

– Projektmunka az ipari forradalmak társadalmi és demográfiai hatásairól. 

– Tanulói gyűjtőmunka, kiselőadások tartása fontosabb találmányokról. 

– Kitekintés a későbbi ipari forradalmakra, azok társadalmi hatásaira. 

 

TÉMAKÖR: A reformkor 

ÓRASZÁM: 16 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A politikai élet 

színterei 

− A Habsburg 

Birodalom és 

Magyarország. 

Fogalmak: alsó- és 

felsőtábla, 

érdekegyesítés, 

− A jobbágykérdés és 

megoldási javaslatainak 
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− A rendi 

országgyűlés és 

a 

megyerendszer. 

− A reformkori 

Pest-Buda. 

− A nyilvánosság 

megteremtése, 

politika és 

kultúra. 

közteherviselés, 

jobbágyfelszabadítás

, örökváltság. 

 

Személyek: József 

nádor, Klemens 

Metternich, 

Wesselényi Miklós, 

Széchenyi István, 

Kölcsey Ferenc, 

Deák Ferenc, 

Kossuth Lajos, 

Ganz Ábrahám. 

 

Kronológia: 1830–

1848 a reformkor, 

1830 a Hitel 

megjelenése, 1844 

törvény a magyar 

államnyelvről. 

 

Topográfia: Pest-

Buda. 

értelmezése szövegek és 

adatok alapján. 

− A nyelvkérdés és a nemzetté 

válás bemutatása különböző 

források segítségével. (Pl. 

magyar államnyelv, a 

zsidóság nyelvváltása, Lőv 

Lipót) 

− A polgári alkotmányosság 

programjának bemutatása 

politikai írások, 

országgyűlési felszólalások 

és ábrák alapján. 

− Széchenyi és Kossuth 

társadalmi hátterének, 

egyéniségének, 

álláspontjának és 

eredményeinek összevetése. 

− A nemzeti kultúra és a kor 

politikai törekvései közötti 

kapcsolatok azonosítása 

példák alapján. 

− A reformkor legfőbb 

kulturális eredményeinek, 

alkotásainak azonosítása 

különböző típusú források 

alapján. 

A reformkor fő 

kérdései 

− A magyar nyelv 

ügye és a 

nemzetté válás. 

− A 

jobbágykérdés: 

örökváltság, 

kárpótlás. 

− A polgári 

alkotmányosság 

kérdése. 

− Széchenyi és 

Kossuth 

programja és 

vitája. 

Tevékenységek: 

– Ábrák elemzése a rendi államszervezet működéséről. 

– Kiselőadások, prezentációk készítése a reformkor jelentősebb alakjairól. 

– Összefoglaló ábra készítése politikai irányzatok álláspontjairól a főbb vitakérdésekben. 

– A reformkor legfontosabb kérdéseinek, jellemzőinek azonosítása szépirodalmi 

művekben és más szöveges forrásokban. 

 

TÉMAKÖR: A forradalom és szabadságharc 

ÓRASZÁM: 14+4 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
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Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A forradalom 

céljai és 

eredményei 

− Az európai 

forradalmi 

hullám és 

március 15. 

− Az első 

magyar polgári 

alkotmány: az 

áprilisi 

törvények. 

− A Batthyány-

kormány 

tevékenysége. 

Fogalmak: márciusi ifjak, 

sajtószabadság, cenzúra, 

áprilisi törvények, 

népképviseleti országgyűlés, 

politikai nemzet, 

nemzetiség, honvédség, 

Függetlenségi nyilatkozat. 

 

Személyek: Petőfi Sándor, 

Batthyány Lajos, Görgei 

Artúr, Bem József, Klapka 

György, Ferenc József, 

Julius Haynau.  

 

Kronológia: 1848. március 

15. a pesti forradalom, 

1848. április 11. az áprilisi 

törvények, 1848. 

szeptember 29. a pákozdi 

csata, 1849. április–május a 

tavaszi hadjárat, 1849. 

április 14. a Függetlenségi 

nyilatkozat, 1849. május 21. 

Buda visszavétele, 1849. 

augusztus 13. a világosi 

fegyverletétel, 1849. 

október 6. az aradi vértanúk 

és Batthyány kivégzése.  

 

Topográfia: Pákozd, 

Debrecen, Isaszeg, Világos, 

Komárom, Arad. 

− A reformkori 

elképzeléseknek, a 

forradalom 

követeléseinek és az 

áprilisi 

törvényeknek az 

összehasonlítása. 

− A forradalom 

eseményeinek 

felidézése források 

segítségével. 

− A szabadságharc 

néhány döntő 

csatájának 

bemutatása 

térképek, 

beszámolók alapján. 

− A szabadságharc 

néhány kiemelkedő 

szereplőjének, 

illetve vértanújának 

bemutatása.  

− A nemzetiségek és a 

kisebbségek 

részvételének (pl. 

németek, szlávok, és 

zsidók) bemutatása a 

szabadságharcban és 

az azt követő 

megtorlás során. 

− A forradalom és a 

szabadságharc 

eredményeinek 

értékelése. 

− A magyar 

forradalom és 

szabadságharc 

elhelyezése az 

európai 

környezetben. 

A 

szabadságha

rc főbb 

eseményei és 

kiemelkedő 

szereplői 

− Harc a 

dinasztiával és a 

vele szövetkező 

nemzetiségekkel

. 

− A tavaszi 

hadjárat. 

− A Függetlenségi 

nyilatkozat, 

kísérlet az 

önálló állam 

megteremtésére. 

− A 

szabadságharc 

leverése és a 

megtorlás. 

Tevékenységek: 

− Térbeli tájékozódás mélyítése a szabadságharc főbb eseményeinek tükrében. 

− A szabadságharc néhány csatáját megörökítő animáció (pl.: pákozdi csata) elemzése. 

− Vita a szabadságharc vereségének okairól. 



147 
 

− Projektmunka a forradalom és szabadságharc eseményeiről. 

− Látogatás a Kiskun Múzeumban (’48-as kiállítás) és a Petőfi Sándor Emlékházban. 

− Aktív bekapcsolódás a városi ünnepségsorozatba (fáklyás felvonulás). 

 

Rendszerezés, feladatmegoldás, kompetenciafejlesztés 

 

ÓRASZÁM: 36 óra 

Tevékenységek: 

- Összegző folyamatábrák, gondolattérképek készítése. 

- tanulói gyűjtőmunka (fogalmak, személyek, évszámok) 

- tanulói kiselőadások, prezentációk 

- Típusfeladatok gyakorlása. 

- Kompetencia fejlesztő feladatok gyakorlása (szöveg-, ábra-, képelemzés). 

 

Év végi értékelés 

ÓRASZÁM: 1 óra 

- A tanév tanulságainak levonása, ismertetése. 

- A tanulók egész éves teljesítményének értékelése. 

11–12. évfolyam 

A tanuló történelmi ismereteinek gyarapodása, információszerzési és forrás feldolgozási 

kompetenciájának, valamint gondolkodási és érvelő készségeinek fejlődése lehetővé teszi, hogy 

a középiskola utolsó évfolyamaira birtokába kerüljön azoknak az általános kompetenciáknak, 

amelyek hozzájárulnak a társadalmi életben való hatékony tájékozódásához és részvételéhez. 

Az utolsó két év témakörei a 19. század közepétől a 21. század elejéig terjedő időszakot ölelik 

fel. Feldolgozásuk során kiemelt szempont, hogy ez az időszak már közvetlen hatást gyakorol 

a jelen társadalmi, gazdasági és politikai viszonyaira, ezért különösképpen alkalmas a 

problémaközpontú megközelítésre. Az egyes témakörök, témák a korábbiaknál összetettebb 

feldolgozásra, komplexebb fejlesztésre adnak lehetőséget. 

A középiskolai történelemtanítás második két éve részben már az érettségire való 

felkészülés/felkészítés jegyében telik el. Mindkét évben biztosítunk időkeretet az ismeretek 

rendszerezésére és az érettségi feladatok gyakorlására. 

A középiskolai történelemtanulás inspirációt nyújt arra, hogy a tanuló felnőttként, a középiskola 

befejezése után is érdeklődjék a történelem, illetve közéleti kérdések iránt, valamint hozzájárul 

ahhoz, hogy a tanuló az iskolából kikerülve hazáját szerető, demokratikus gondolkodású, 

kisebb-nagyobb közösségeiért felelősséget vállaló polgárrá; a társadalom tevékeny és autonóm 

tagjává váljék. 

 

FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEK) 



148 
 

TÖRTÉNELMI ISMERETEK 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

– ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség 

elérésére tett erőfeszítéseit az 1848–1849-es forradalmat és szabadságharcot követő 

időszakban; a kor kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit, véleményt tud 

formálni a kiegyezésről; 

– fel tudja idézni az első világháború előzményeit, a háború jellemzőit és fontosabb 

fordulópontjait, értékeli a háborúkat lezáró békék tartalmát, és felismeri a háborúnak a 

20. század egészére gyakorolt hatását; 

– bemutatja az első világháború magyar vonatkozásait, a háborús vereség 

következményeit; példákat tud hozni a háborús helytállásra; 

– képes felidézni azokat az okokat és körülményeket, amelyek a történelmi 

Magyarország felbomlásához vezettek; 

– tisztában van a trianoni békediktátum tartalmával és következményeivel, be tudja 

mutatni az ország talpra állását, a Horthy-korszak politikai, gazdasági, társadalmi és 

kulturális viszonyait, felismeri a magyar külpolitika mozgásterének korlátozottságát; 

– össze tudja hasonlítani a nemzetiszocialista és a kommunista ideológiát és diktatúrát, 

példák segítségével bemutatja a rendszerek embertelenségét és a velük szembeni 

ellenállás formáit; 

– képes felidézni a második világháború okait, a háború jellemzőit és fontosabb 

fordulópontjait, ismeri a holokausztot és a hozzávezető vezető okokat; 

– bemutatja Magyarország revíziós lépéseit, a háborús részvételét, az ország német 

megszállását, a magyar zsidóság tragédiáját, a szovjet megszállást, a polgári lakosság 

szenvedését, a hadifoglyok embertelen sorsát; 

– össze tudja hasonlítani a nyugati demokratikus világ és a kommunista szovjet blokk 

politikai és társadalmi berendezkedését, képes jellemezni a hidegháború időszakát, 

bemutatni a gyarmati rendszer felbomlását és az európai kommunista rendszerek 

összeomlását; 

– bemutatja a kommunista diktatúra magyarországi kiépítését, működését és változatait, 

az 1956-os forradalom és szabadságharc okait, eseményeit, és hőseit, 

összefüggéseiben szemléli a rendszerváltoztatás folyamatát, felismerve annak 

történelmi jelentőségét; 

– bemutatja a gyarmati rendszer felbomlásának következményeit, India, Kína és a közel-

keleti régió helyzetét és jelentőségét; 

– ismeri és reálisan látja a többpólusú világ jellemzőit napjainkban, elhelyezi 

Magyarországot a globális világ folyamataiban; 

– bemutatja a határon túli magyarság helyzetét, a megmaradásért való küzdelmét 

Trianontól napjainkig; 

– ismeri a magyar cigányság történetének főbb állomásait, bemutatja jelenkori helyzetét; 

– ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit, 

példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcsolatára, 

különös tekintettel a visegrádi együttműködésére; 

– ismeri hazája államszervezetét, választási rendszerét. 
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A 11–12. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 216 óra. 

Két mélységelvű téma óraszáma: 12 óra 

 

11. ÉVFOLYAM 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör Óraszám 

Bevezetés 1 

A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése 

Mélységelvű téma: A nemzeti egység gondolatának sokoldalú 

megközelítése 

6  

3 

A dualizmus kori Magyarország 15  

A nagy háború 13 

Az átalakulás évei 13  

A két világháború között 10 

A Horthy-korszak 

Mélységelvű téma: Az ellentmondásos megítélésű Horthy Miklós 

11  

3 

A második világháború 16  

A két világrendszer szembenállása 6 

Rendszerezés, ismétlés, feladatmegoldás 10 

Év végi értékelés 1 

Összes óraszám:  108 

 

Bevezetés: Óraszám: 1 

Tevékenységek: 

- SNI-s/BTMN-s tanulók regisztrálása 

- A tantárgy eszközigények ismertetése. 

- Az ellenőrzés módjainak, az értékelés elveinek ismertetése 

 

TÉMAKÖR: A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése  

 

ÓRASZÁM: 8 óra +4 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

A szocializmus és 

a 

munkásmozgalom 

− Szocializmus: 

társadalmi egyenlőség 

és tulajdonviszonyok. 

Fogalmak: 

polgárháború, polgári 

állam, szakszervezet, 

− A nemzetállam 

fogalmának 

értelmezése 
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− A Kommunista 

kiáltvány. 

− Szakszervezetek és 

munkáspártok. 

− Szociáldemokrácia és 

kommunizmus. 

− Keresztényszocializmus. 

társadalombiztosítás, 

monopólium, 

szocializmus, 

szociáldemokrácia, 

kommunizmus, 

keresztényszocializmus, 

proletárdiktatúra, 

osztályharc, cionizmus, 

emancipáció. 

 

Személyek: Abraham 

Lincoln, Otto von 

Bismarck, Karl Marx. 

 

Kronológia: 1861–1865 

az amerikai 

polgárháború, 1868 a 

Meidzsi-restauráció, 

1871 Németország 

egyesítése.  

 

Topográfia: 

Németország, Japán. 

politikai, gazdasági 

és kulturális 

szempontokból.  

− A polgári állam 

feladatköreinek és 

eredményeinek 

azonosítása. 

− A kommunista, a 

szociáldemokrata 

és a 

keresztényszociális 

eszmék azonosítása 

és 

összehasonlítása. 

A polgári 

nemzetállam 

megteremtése 

(Németország, 

Amerikai 

Egyesült 

Államok, Japán) 

− A nemzeti egység 

megteremtése (politika, 

gazdaság, kultúra). 

− Alkotmányosság és 

választójog. 

− Jogegyenlőség és 

emancipációs 

törekvések. 

− A polgári állam 

kiépítése. 

Tevékenységek: 

- Térképhasználat gyakorlása: az események rekonstruálása térképek segítségével  

- Összehasonlítás: a szocializmus eszméinek összehasonlítása a 19. századi ideológiákkal 

(nacionalizmus, liberalizmus, konzervativizmus) hasonlóságok és különbözőségek keresése 

- Táblázat készítése a szociáldemokrácia és a kommunizmus céljainak, módszereinek, 

lehetőségeinek összevetéséről. 

- Projektmunka a mélységelvű téma feldolgozásához: A nemzeti egység gondolatának 

sokoldalú megközelítése, bemutatása 

 

TÉMAKÖR: A dualizmus kora 

 

ÓRASZÁM: 15 óra  

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A kiegyezés és a 

dualizmus 

rendszere 

− A kiegyezés és okai.  

− A közös ügyek 

rendszere. 

− A magyar 

államszervezet. 

Fogalmak: emigráció, 

passzív ellenállás, 

kiegyezés, közös ügyek, 

közjogi kérdés, húsvéti 

cikk, dualizmus, nyílt és 

− A kiegyezés 

értékelése egykorú 

szempontok szerint, 

illetve másfél 

évszázados 
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− A pártrendszer, a 

választójog és a 

véderőviták. 

titkos szavazás, 

Szabadelvű Párt, 

Függetlenségi Párt, 

Magyarországi 

Szociáldemokrata Párt, 

népességrobbanás, 

urbanizáció, 

kivándorlás, dzsentri, 

népoktatás, Millennium, 

asszimiláció, 

autonómia.  

 

Személyek: Andrássy 

Gyula, Eötvös József, 

Baross Gábor, Tisza 

Kálmán, Wekerle 

Sándor, Tisza István, 

Semmelweis Ignác, 

Weiss Manfréd. 

 

Kronológia: 1848/1867–

1916 Ferenc József 

uralkodása, 1867 a 

kiegyezés, 1868 a 

horvát-magyar 

kiegyezés, a nemzetiségi 

törvény, a népiskolai 

törvény, 1873 Budapest 

egyesítése, 1896 a 

Millennium. 

 

Topográfia: Budapest, 

Osztrák-Magyar 

Monarchia, Fiume. 

történelmi távlat 

nézőpontjából. 

− A dualizmus 

államszervezetét 

bemutató ábra 

értelmezése. 

− A dualizmus kora 

kiemelkedő szereplői 

életútjának 

áttekintése, 

értékelése. 

− A dualizmus kori 

nemzetiségi kérdés 

elemzése szöveges 

források, adatsorok 

és etnikai térképek 

segítségével. 

− A dualizmus kori 

társadalmi és 

gazdasági változások 

elemzése, értékelése 

adatsorok, szöveges 

és képi források 

segítségével. 

− A dualizmus 

legkiemelkedőbb 

gazdasági és 

kulturális 

teljesítményeinek 

azonosítása 

különböző 

forrásokban. 

− A zsidók és németek 

szerepe a 

polgárosodásban. 

A nemzeti és 

nemzetiségi 

kérdés, a 

cigányság 

helyzete 

− A politikai nemzet 

koncepciója. 

− A horvát-magyar 

kiegyezés és a 

nemzetiségi törvény. 

− Asszimiláció és 

anyanyelvhasználat. 

− Autonómiatörekvések és 

irredenta mozgalmak. 

− Zsidó emancipáció, a 

zsidóság részvétele a 

modernizációban, 

polgárosodás és a 

középosztály kérdése. 

− Cigányok/romák a 

dualizmus kori 

Magyarországon. 

Az ipari 

forradalom 

Magyarországon 

− A gazdasági kiegyezés. 

− A vasútépítés. 

− Állami 

gazdaságpolitika. 

− Mezőgazdaság és 

élelmiszeripar. 

− Modernizálódó ipar. 

Társadalom és 

életmód a 

dualizmus 

korában 

− Demográfiai robbanás 

és urbanizáció. 

− Kivándorlás Európából 

és Magyarországról. 

− A földkérdés és a vidék. 

− A nagyvárosi életforma: 

Budapest a világváros. 

− Oktatás és kultúra. 

− Életmód és szórakozás. 

Tevékenységek: 

- Folyamatábra készítése a Kiegyezés előzményeiről, létrejöttéről 

- Gondolattérkép készítése a dualista állam működéséről  

- Vita a kiegyezésről: ellene és mellette szóló érvek gyűjtése  

- Prezentáció készítése: Budapest a dualizmus korában 

- Kiselőadás: Kiskunfélegyháza gazdasági fejlődése a dualizmus korában  

- Ellenzéki és kormánypárti plakát készítése az 1905-ös választásokhoz 

 

TÉMAKÖR: A nagy háború 
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ÓRASZÁM: 14 óra  

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Az első 

világháború 

előzményei 

− A gyarmatosítás okai 

és céljai. 

− Az imperializmus – a 

terjeszkedő tőke.  

− Nagyhatalmi érdekek 

és konfliktusok. 

− Az Osztrák-Magyar 

Monarchia helyzete – 

balkáni konfliktusok. 

Fogalmak: 

villámháború, front, 

állóháború, 

hátország, antant, 

központi hatalmak, 

hadigazdaság, 

hadifogság. 

 

Személyek: II. 

Vilmos, II. Miklós, 

IV. Károly. 

 

Kronológia: 1914. 

június 28. a 

szarajevói 

merénylet, 1914–

1918 az első 

világháború. 

 

Topográfia: Brit 

Birodalom, 

Szarajevó, 

Doberdó, Románia, 

Szerbia, 

Olaszország. 

− A gyarmati terjeszkedést, 

valamint az első 

világháború előtti 

feszültségeket bemutató 

ábrák, térképek és 

adatsorok elemzése, 

értelmezése. 

− Az első 

világháború  frontjainak 

azonosítása, bemutatása 

térképeken. 

− Az első világháború 

jellegzetességeinek 

azonosítása  ábrákon, 

adatsorokon, képi és 

szöveges forrásokban. 

− A front és a hátország 

körülményei, valamint a 

háború okozta szenvedések 

felidézése korabeli 

beszámolók, emlékiratok, 

naplók alapján. 

− A háború kimenetelének 

értékelése a két hatalmi 

tömb erőviszonyainak és 

lehetőségeinek tükrében. 

− A nagy háború 

világpolitikára gyakorolt 

hosszú távú 

következményeinek 

felismerése. 

Az első 

világháború 

− A világháború 

kitörése. 

− A hadviselő felek és a 

frontok. 

− Oroszország és a 

központi hatalmak 

összeomlása. 

Az első 

világháború 

jellemzői és 

hatása 

− Az állóháború és az 

anyagcsata. 

− A hadigazdaság és a 

háborús propaganda. 

− A hagyományos 

világrend felbomlása. 

− A nők helyzetének 

megváltozása. 

Magyarország a 

világháborúban 

− Magyar frontok, nagy 

csaták.  

− Az antant ígéretei a 

Monarchia 

nemzetiségeinek. 

− Magyar hősök a 

világháborúban.  

− A hátország. 

− A magyar hadifoglyok 

sorsa. 

Tevékenységek: 

- Folyamatábra készítése az I. világháború előzményeiről 

- Prezentáció készítése az I. világháború sajátosságairól 

- A lakóhelyen található első világháborús hősi emlékmű, katonasírok felkeresése, egy-egy 

hős életének feltárása. 

- Családi történetek, fényképek gyűjtése feldolgozása, bemutatása az első világháborúból 

- Az I. világháborúval kapcsolatos kutatómunka az interneten: pl. katonadalok, a magyar 

katonák részvétele  
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TÉMAKÖR: Az átalakulás évei 

 

ÓRASZÁM: 13 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Szocialista és 

nemzeti törekvések: 

a birodalmak 

bomlása 

 

− A történelmi 

monarchiák bukása 

(Oroszország, 

Németország, 

Oszmán Birodalom). 

− Forradalom és 

kommunista 

hatalomátvétel 

Oroszországban. 

− Az újraszülető 

Lengyelország.  

− Az olasz fasizmus. 

Fogalmak: bolsevik, 

szovjet, örmény 

népirtás, 

egypártrendszer, 

Kommunisták 

Magyarországi Pártja 

(KMP), 

tanácsköztársaság, 

vörösterror, Lenin-

fiúk,  ellenforradalom, 

fehér különítményes 

megtorlások, “vörös 

térkép,” kisantant, 

jóvátétel, 

Népszövetség, 

kisebbségvédelem, 

revízió, Rongyos 

Gárda. 

 

Személyek: Kemal 

Atatürk, Vlagyimir I. 

Lenin, Woodrow 

Wilson, Georges 

Clemenceau, Benito 

Mussolini, Károlyi 

Mihály, Kun Béla, 

Horthy Miklós, 

Apponyi Albert. 

 

Kronológia: 1917 a 

bolsevik 

hatalomátvétel, 1918. 

október 31. forradalom 

Magyarországon, 

1919. március – 

augusztus. a 

tanácsköztársaság, 

1920. június 4. a 

trianoni békediktátum. 

− Közép-Európa első 

világháború előtti és 

utáni térképének 

összehasonlítása, a 

területi változások 

azonosítása és 

indoklása. 

− A bolsevik 

hatalomátvétel és a 

lenini 

proletárdiktatúra 

működésének 

bemutatása és 

értékelése források 

alapján. 

− Magyarország 

megszállásának 

áttekintése térképek, 

szöveges források 

segítségével. 

− A Károlyi-időszak 

kormányzati 

tevékenységének 

értékelése. 

− A magyarországi 

proletárdiktatúra 

működésének 

elemzése források 

alapján. 

− Az első világháborút 

követő területi és 

etnikai változások 

áttekintése térképen. 

− A trianoni 

békediktátum 

okainak feltárása. 

− A trianoni 

békediktátum 

értékelése a győztes 

hatalmak közép-

európai 

politikájának 

tükrében. 

Az Osztrák-Magyar 

Monarchia és a 

történelmi 

Magyarország 

szétesése 

− A Monarchia és a 

történelmi 

Magyarország 

bomlása. 

− A forradalmi 

átalakulás kísérlete és 

kudarca. 

− Cseh és román 

támadás, a fegyveres 

ellenállás kérdése. 

A 

tanácsköztársaság 

és az 

ellenforradalom 

 

− A kommunista 

hatalomátvétel. 

− A proletárdiktatúra és 

a vörösterror. 

− Az északi hadjárat és 

a tanácsköztársaság 

veresége. 

− Az ellenforradalom 

győzelme. 

A Párizs környéki 

békék  

 

− A nagyhatalmi 

érdekek 

érvényesítése: az új 

világrend kialakítása.  

− Az önrendelkezés 

elve és a hatalmi 

érdekek gyakorlata. 

− Jóvátétel, hadsereg-

korlátozás, 

határváltozások. 

− A szétszabdalt közép-

európai régió. 
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A trianoni 

békediktátum 

 

− A magyar ügy a 

békekonferencián. 

− A magyar delegáció 

érvei. 

− Az ezeréves 

Magyarország 

felosztása, a döntés 

tartalmi elemei. 

− Az önrendelkezési elv 

megsértése 

− A békediktátum 

etnikai és gazdasági 

következményei. 

− Az ellenállás példái: 

székely hadosztály, 

Balassagyarmat, 

Sopron. 

 

Topográfia: 

Kárpátalja, Felvidék, 

Délvidék, Burgenland, 

Csehszlovákia, 

Jugoszlávia, Ausztria, 

trianoni 

Magyarország. 

 

− A trianoni 

békediktátum 

területi, népességi, 

gazdasági és katonai 

következményeinek 

bemutatása szöveges 

és képi források, 

ábrák és adatsorok 

segítségével. 

− A trianoni határok 

végigkövetése, a 

határmegvonás 

konkrét okainak 

feltárása. 

− A vesztes hatalmak 

területi 

veszteségeinek 

összehasonlítása. 

Tevékenységek: 

- Folyamatábra készítése 1918-20 eseményeiről 

- Kiselőadások: a korszak meghatározó személyiségeiről  

- Kutatómunka: Trianon  téma megjelenése az irodalomban 

- Kutatómunka az interneten: revíziós témájú szövegek, képek, plakátok, dalok gyűjtése és 

vizsgálata, elemzése. 

- Gyűjtőmunka: Trianon emléke a lakóhelyen, családban 

 

TÉMAKÖR: A két világháború között 

 

ÓRASZÁM: 12 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A kommunista 

Szovjetunió 

− A totális diktatúra 

és a pártállam 

kiépítése. 

− A tervgazdaság és 

a kollektivizálás. 

− A terror eszközei 

és áldozatai. 

Fogalmak: totális állam, 

többpártrendszer, 

egypártrendszer, személyi 

kultusz, koncepciós per, 

GULAG, holodomor, 

államosítás, kollektivizálás, 

kulák, tervgazdaság, 

piacgazdaság, New Deal, 

fasizmus, 

nemzetiszocializmus, 

fajelmélet, antiszemitizmus, 

Führer, SS, Anschluss. 

− A sztálini 

Szovjetunió 

működésének 

bemutatása és 

értelmezése 

szöveges, képi 

források, adatsorok, 

ábrák segítségével.  

− A világgazdasági 

válság és a rá adott 

válaszok bemutatása. 

− A nemzetiszocialista 

Németország 

A Nyugat és a 

gazdasági 

világválság 

− A tőzsde, a 

hitelezés és a 

világkereskedelem 

összeomlása. 

− A 

munkanélküliség. 
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− Állami 

beavatkozás a 

gazdaságba. 

 

Személyek: Joszif V. 

Sztálin, Adolf Hitler. 

 

Kronológia: 1922 a 

Szovjetunió létrejötte, 1929 

a gazdasági világválság 

kezdete, 1933 a náci 

hatalomátvétel, 1938 az 

Anschluss, a müncheni 

konferencia. 

 

Topográfia: Szovjetunió, 

Kolima-vidék, Leningrád 

(Szentpétervár), Moszkva, 

Berlin. 

működésének 

bemutatása és 

értelmezése 

szöveges, képi 

források, adatsorok 

és  ábrák 

segítségével. 

− A totális diktatúrák 

ideológiáinak és 

működésének 

összehasonlítása, 

érvelés a totális 

diktatúrák ellen. 

A 

nemzetiszocialista 

Németország 

− A 

nemzetiszocialista 

ideológia és 

mozgalom. 

− A totális állam 

kiépítése. 

− A terror eszközei. 

− Terjeszkedés a 

háború előtt. 

Tevékenységek: 

- Folyamatábra készítése a világgazdasági válság kirobbanásáról és kezeléséről 

- Gondolattérkép készítése a diktatúrák jellemzőiről 

- Kiselőadás készítése a korszak meghatározó személyiségeiről 

- Prezentáció készítése a sztálini terrorról 

- A korszakkal kapcsolatos dokumentum- és játékfilmek/filmrészletek megtekintése és 

értelmezése 

TÉMAKÖR: A Horthy-korszak 

 

ÓRASZÁM: 12 óra + 4 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Talpra állás 

Trianon után 

 

− A király nélküli 

alkotmányos királyság. 

− A korlátozott 

parlamentarizmus 

rendszere a 

konszolidáció 

szolgálatában. 

− A gazdaság 

szerkezetváltása az 

1920-as években.  

− A klebelsbergi oktatás- 

és kultúrpolitika 

eredményei. 

Fogalmak: 

kormányzó, Egységes 

Párt, numerus 

clausus, pengő, 

Magyar Nemzeti 

Bank, Szent István-i 

állameszme, magyar 

népi mozgalom, 

nyilasok. 

 

Személyek: Bethlen 

István, Teleki Pál, 

− A magyarországi 

korlátozott 

parlamentarizmus 

rendszerének 

értékelése. 

− A korabeli politikai 

berendezkedés 

összehasonlítása más 

(közép-) európai 

országokéval. 

− A bethleni gazdasági 

konszolidáció 

folyamatának és 
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A 1930-as évek 

Magyarországa 

− A válság és hatása. 

− A belpolitika 

irányváltásai. 

− Életmód és 

társadalom.  

− A földkérdés. 

− Tudomány és művészet 

a két világháború 

között. 

− A külpolitika irányai és 

lehetőségei – a revízió 

első eredményei. 

 

Klebelsberg Kunó, 

Gömbös Gyula, 

Weiss Manfréd, 

Szent-Györgyi 

Albert. 

 

Kronológia: 1920–

1944 a Horthy-

rendszer, 1921–31 

Bethlen 

miniszterelnöksége, 

1938 az első bécsi 

döntés, 1939 

Kárpátalja 

visszacsatolása. 

 

eredményeinek 

áttekintése képek, 

ábrák és adatsorok 

alapján. 

− A magyarországi 

politikai irányzatok 

azonosítása szöveges 

források alapján. 

− Szöveges források 

olvasása és 

értelmezése a 

Horthy-korszak főbb 

társadalmi 

kérdéseiről (pl. 

oktatás, társadalmi 

mobilitás, 

antiszemitizmus, 

földkérdés). 

− A magyar 

külpolitika céljainak, 

lehetőségeinek és a 

revízió 

eredményeinek 

értékelése, elemzése 

térkép és statisztikai 

adatok alapján. 

Tevékenységek: 

- Kutató munka: Horthy Miklós történelmi megítélése a különböző időszakokban 

- Gondolattérkép készítése a bethleni konszolidációról 

- Kiselőadások a kor meghatározó személyiségeiről 

- Projektmunka a mélységelvű téma feldolgozásához: Horthy Miklós személyének és 

tevékenységének megismerése 

 

TÉMAKÖR: A második világháború 

 

ÓRASZÁM: 18 óra  

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A 

tengelyhatalmak 

sikerei 

− Közép-Európa 

felosztása 

(Molotov-

Ribbentrop 

Fogalmak: Molotov–

Ribbentrop-paktum, 

tengelyhatalmak, 

− A tengelyhatalmak 1939 

előtti terjeszkedésének 

végigkövetése és 
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paktum): német és 

szovjet megszállás. 

− Nyugat-Európa 

lerohanása. 

− Német támadás a 

Szovjetunió ellen. 

− Japán támadás az 

Egyesült Államok 

ellen. 

szövetségesek, totális 

háború, kiugrási kísérlet, 

zsidótörvények, 

munkaszolgálat, gettó, 

deportálás, 

koncentrációs tábor, 

haláltábor, népirtás, 

holokauszt, partizán, 

Vörös Hadsereg, jaltai 

konferencia, háborús 

bűn, malenkij robot. 

 

Személyek: Franklin D. 

Roosevelt, Winston 

Churchill, Charles de 

Gaulle, Bárdossy 

László, Kállay Miklós, 

Bajcsy-Zsilinszky 

Endre, Edmund 

Veesenmayer, Szálasi 

Ferenc, Raoul 

Wallenberg, Salkaházi 

Sára, Apor Vilmos, 

Sztehlo Gábor, Richter 

Gedeon. 

 

Kronológia: 1938 az 

első zsidótörvény, 1939 

a második zsidótörvény, 

1939–45 a második 

világháború, 1939. 

szeptember 1. 

Lengyelország 

lerohanása, 1940 a 

második bécsi döntés, 

1941. április Jugoszlávia 

megtámadása, 1941. 

június 22. a Szovjetunió 

megtámadása; 1941. 

június 27. Magyarország 

deklarálja a hadiállapot 

beálltát, 1941. december 

7. Pearl Harbor 

bombázása, 1941 a 

harmadik zsidótörvény, 

1943. január vereség a 

Donnál, 1943. február a 

sztálingrádi csata vége, 

1944. március 19. 

Magyarország német 

megszállása, 1944. 

értelmezése térkép 

alapján. 

− A második világháború 

főbb eseményeinek 

azonosítása térképeken. 

− A második világháború 

jellegzetességeinek 

bemutatása  ábrák, 

adatsorok, képi és 

szöveges források 

alapján. 

− A magyar területi revízió 

megvalósulásának 

bemutatása térképek, 

képek, szöveges források 

és adatsorok alapján. 

− A magyar háborús 

szerepvállalás 

legfontosabb 

eseményeinek és az 

ország veszteségeinek 

bemutatása térképeken, 

képi és szöveges források 

segítségével (pl. Don-

kanyar, Árpád-vonal, 

tordai ütközet, Budapest 

ostroma). 

− A magyar szellemi és 

kulturális élet II. 

világháború idején 

bekövetkező 

veszteségeinek  (híres 

magyar tudósok, 

művészek származásuk 

vagy politikai nézeteik 

miatti emigrációja) 

értékelése. 

− A holokauszt 

folyamatának áttekintése 

képi források és szöveges 

visszaemlékezések 

feldolgozásával. 

− A nyilas terror 

áttekintése források 

alapján. 

− A tömeges deportálások 

és a szovjet 

megszállás  jellemzőinek 

és következményeinek 

áttekintése képi és 

szöveges források 

segítségével. 

− A határon kívül rekedt 

magyarság második 

világháború végi 

A szövetségesek 

győzelme 

− A keleti és a 

nyugati front. 

− A csendes-óceáni 

hadszíntér. 

Magyarország a 

második 

világháborúban: 

mozgástér és 

kényszerpálya 

− A területi revízió 

lépései. 

− A fegyveres 

semlegesség. 

− A Szovjetunió 

elleni háború. 

− A Don-kanyar. 

− A német megszállás 

és következményei. 

A holokauszt − Az „Endlösung” 

programja, a 

Wannsee-i 

konferencia. 

− Koncentrációs és 

megsemmisítő 

táborok. 

− Deportálások, 

kísérlet a zsidóság 

és a cigányság 

megsemmisítésére 

Európában. 

− A magyarországi 

zsidótörvények.  

− A magyar 

holokauszt. 

− Felelősség és 

embermentés.  

A második 

világháború 

jellemzői 

− A villámháború és 

következményei. 

− Háborús bűnök és a 

polgári lakosság 

elleni terror. 

− Az ellenállás 

formái. 

− A háború utáni 

számonkérések és a 

nürnbergi per. 
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június 6. partraszállás 

Normandiában, 1944. 

október 15. a kiugrási 

kísérlet, 1945. április a 

háború vége 

Magyarországon, 1945. 

május 9. az európai 

háború vége, 1945. 

augusztus 6. 

atomtámadás Hirosima 

ellen. 

 

Topográfia: Sztálingrád, 

Normandia, Pearl 

Harbor, Hirosima, 

Észak-Erdély, Don-

kanyar, Kamenyec 

Podolszk Árpád-vonal, 

Auschwitz, Újvidék, 

Drezda, Szolyva. 

tragédiáinak bemutatása 

különböző források 

alapján. 

− Magyarország 

világháborúbeli 

sorsának, szerepének és 

mozgásterének 

bemutatása, valamint 

összehasonlítása más 

közép-európai 

országokéval. 

Tevékenységek: 

- Folyamatábra készítése a II. világháború előzményeiről és kitöréséről 

- Térképhasználat gyakorlása: a fontosabb hadszínterek áttekintése, az események 

rekonstruálása a térképek alapján 

- Prezentáció készítése a II. világháború sajátosságairól 

- Gyűjtőmunka: Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése feldolgozása, bemutatása a 

második világháborúból. 

- A korszakkal kapcsolatos filmek / filmrészletek megtekintése és értelmezése. 

- A II. világháború emléke a lakóhelyen 

- Kiselőadás: Holokauszt és embermentés a II. világháborúban 

 

TÉMAKÖR: A két világrendszer szembenállása 

 

ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 
A kétpólusú 

világ 

kialakulása 

− Az ENSZ 

megalapítása. 

− A párizsi béke. 

Fogalmak: Egyesült 

Nemzetek Szervezete 

(ENSZ), kitelepítés, 

− A második 

világháború után 
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− Kitelepítések és 

lakosságcserék a 

háború után. 

− A szovjet-amerikai 

szembenállás és a 

két érdekszféra 

kialakulása. 

− A két világrend 

jellemzői. 

− A két Németország. 

hidegháború, vasfüggöny, 

szuperhatalom, Kölcsönös 

Gazdasági Segítség Tanácsa 

(KGST), Észak-atlanti 

Szerződés Szervezete 

(NATO), Varsói Szerződés, 

kétpólusú világ, a berlini fal. 

 

Személyek: Kliment J. 

Vorosilov, Harry S. Truman, 

Nyikita Sz. Hruscsov, John 

F. Kennedy, Mahátma 

Gandhi, Mao Ce-tung. 

Kronológia: 1945 az ENSZ 

létrejötte, 1947 a párizsi 

béke, a hidegháború kezdete, 

India függetlenné válása, 

1948 Izrael Állam 

megalapítása, 1949 az NSZK 

és az NDK megalakulása, 

kommunista fordulat 

Kínában, 1955 a Varsói 

Szerződés létrehozása. 

 

Topográfia: Berlin, 

Németországi Szövetségi 

Köztársaság (NSZK), Német 

Demokratikus Köztársaság 

(NDK), Közel-Kelet, Izrael 

Észak- és Dél-Korea, 

Vietnam, Kuba, Afganisztán.  

kialakult világrend 

áttekintése. 

− A gyarmati rendszer 

felbomlása főbb 

állomásainak 

felidézése.  

− A két német állam 

létrejötte 

folyamatának és 

következményeinek 

bemutatása.  

− Az arab-izraeli 

konfliktus főbb 

okainak és 

jellemzőinek 

feltárása. 

− A nyugati és a keleti 

blokk gazdasági, 

társadalmi és 

politikai 

rendszerének 

összehasonlítása. 

A hidegháború 

 

− A szuperhatalmak 

versengése: 

fegyverkezés, 

űrprogram, 

propaganda. 

− A szembenállás és 

enyhülés hullámai. 

− Hidegháborús 

konfliktusok (Korea, 

Szuez, Kuba, 

Vietnam, 

Afganisztán). 

A gyarmatok 

felszabadulása 

− India függetlenné 

válása. 

− Kommunista 

fordulat Kínában. 

− A 

gyarmatbirodalmak 

felbomlása. 

− Izrael megalapítása. 

Tevékenységek: 

- Kiselőadások: hidegháborús konfliktusok főbb helyszínei és eseményei 

- Beszélgetés a kollektív bűnösség elvéről 

- Gyűjtőmunka: a hidegháborúval kapcsolatos plakátok, karikatúrák gyűjtése 

- A korszakhoz kapcsolódó dokumentumfilmek, filmrészletek megtekintése 

 

Rendszerezés, ismétlés, feladatmegoldás 

 

ÓRASZÁM: 30 óra 

Tevékenységek: 

- Folyamatábrák, gondolatábrák készítése 

- Csoportmunka: egy-egy korszak, esemény jellemzőinek bemutatása 

- Plakát készítés, montázs készítés 
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- Érettségi típusú feladatok gyakorlása 

 

12. ÉVFOLYAM 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör Javasolt óraszám 

Bevezetés 1 

Rendszerezés, ismétlés 4 

Háborútól forradalomig 10 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 8 

A kádári diktatúra 

Mélységelvű téma:Mindennapok a legvidámabb barakkban 

7 

4 

A kétpólusú világ és felbomlása 10 

A rendszerváltoztatás folyamata 8 

A világ a 21. században 8 

Magyarország a 21. században 12 

A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században 

Mélységelvű téma: A határon túli magyarság érdekvédelmi 

törekvései  

6 

4 

Rendszerezés, ismétlés, érettségi feladatok gyakorlása 45 

Év végi értékelés 1 

Összes óraszám 128 

 

Rendszerezés, ismétlés 

 

ÓRASZÁM: 4 óra 

A 11. évfolyamon tanult ismeretek, a fontosabb folyamatok áttekintése. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Folyamatábrák készítése 

– Quiz összeállítása 

– Prezentáció készítése, egy-egy korszak jellemzőinek bemutatása 

 

TÉMAKÖR: Háborútól forradalomig 

 

Óraszám: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 
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Az átmenet évei 

Magyarországon 

− A háború utáni 

újrakezdés: a 

kommunisták 

térnyerése és az 

újjáépítés. 

− A történelmi 

berendezkedés 

felszámolása: 

földosztás, 

népbíróságok, 

köztársaság. 

− A korlátozott 

többpártrendszer: 

választások 

1945, 1947. 

Fogalmak: népbíróság, 

háborús bűnös, 

földosztás, államosítás, 

forint, Magyar 

Kommunista Párt, 

Független 

Kisgazdapárt, 

szalámitaktika, Magyar 

Dolgozók 

Pártja,  népköztársaság, 

pártállam, internálás, 

Államvédelmi Hatóság 

(ÁVH), tanácsrendszer, 

beszolgáltatás, 

aranycsapat. 

 

Személyek: Tildy 

Zoltán, Kovács Béla, 

Mindszenty József, 

Rákosi Mátyás, Rajk 

László, Sulyok Dezső, 

Slachta Margit. 

 

Kronológia:1945 

szovjet megszállás, 

választás 

Magyarországon, 

földosztás, 1947 

kékcédulás választások, 

1948 MDP 

megalakulása, 1948–

1956 a Rákosi-

diktatúra, 1949 

kommunista alkotmány. 

 

Topográfia: 

Sztálinváros 

(Dunaújváros), Recsk 

Hortobágy. 

− Magyarország 

szovjetizálása főbb 

jellemzőinek 

bemutatása. 

− A korlátozott 

magyar 

parlamentarizmus és 

az egypárti diktatúra 

összehasonlítása. 

− A demokrácia 

felszámolása során 

alkalmazott 

eszközök 

azonosítása konkrét 

példákkal 

alátámasztva. 

− Annak felismerése, 

hogy Magyarország 

szovjet megszállása 

miként határozta 

meg az ország 

sorsát. 

− A kommunista 

diktatúra 

sajátosságainak 

bemutatása a 

Rákosi-rendszer 

példáján. 

− A diktatúra 

kulturális 

jellemzőinek 

felismerése 

képeken, művészeti 

alkotásokon. 

− A társadalom fölött 

gyakorolt totális 

kontroll 

eszközeinek 

azonosítása 

különböző források 

segítségével. 

A szovjetizálás 

Magyarországon 

− Az egypárti 

diktatúra 

kiépítése. 

− Államosítás és 

kollektivizálás. 

− Koncepciós 

perek, 

egyházüldözés. 

− A keleti blokk. 

A Rákosi-

diktatúra 

− Az erőltetett 

iparosítás. 

− A pártállam. 

− A terror. 

− A diktatúra 

hatása a 

mindennapi 

életre. 

TEVÉKENYSÉGEK: 

 Bacsó Péter: A tanú c. filmjének megtekintése és értelmezése 

 Az utolsó többpárti választások (kékcédulás) eredményeinek feldolgozása az 

adatsorok és a választási törvény értelmezésével. 

 Érvek és ellenérvek az átmeneti időszak demokratikus jellegéről. 

 Internetes gyűjtés a Rákosi-időszak vicceiből és karikatúráiból – a mögöttük 

kirajzolódó korkép értékelése. 
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 Családi történetek, emlékek, fényképek és tárgyak gyűjtése és bemutatása a Rákosi 

időszakból. 

 Félelem és rettegés a koncepciós perek árnyékában. A korszak egy hírhedt perének 

(pl. Mindszenty-per, MAORT-per) feldolgozása. 

 A Terror Háza Múzeum meglátogatása. 

 Tanulmányi kirándulás a Recski Nemzeti Emlékparkba. 

 Beszámoló készítése a diktatúra prominens szereplőiről, felelőseiről (pl. Rákosi 

Mátyás, Gerő Ernő, Péter Gábor, Rajk László). 

 Kommunista propaganda plakátok gyűjtése és értelmezése. 

 Választási plakátok gyűjtése és értelmezése. 

 A tömegsport állami támogatása és az 1952-es olimpiai siker bemutatása. 

 

TÉMAKÖR: Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

 

ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

A forradalom − A forradalom okai és 

közvetlen előzményei. 

− A forradalom céljai. 

− Békés tüntetésből 

fegyveres felkelés – 

október 23. 

− A nemzet forradalma 

(Forradalmi 

Bizottságok, 

Munkástanácsok, 

nemzeti összefogás). 

Fogalmak:MEFESZ, 

pesti 

srácok,Molotov-

koktél, 

munkástanács, 

sortüzek.  

 

Személyek: Gerő 

Ernő, Maléter Pál, 

Nagy Imre, Iván 

Kovács László, 

Pongrátz Gergely, 

Kádár János. 

 

Kronológia:1956. 

október 23. a 

forradalom kitörése, 

1956. október 25. a 

Kossuth téri sortűz, 

1956. november 4. a 

szovjet támadás. 

 

Topográfia: Kossuth 

tér és Corvin köz 

− Az 1956-os 

magyar 

forradalom és 

szabadságharc 

okainak és főbb 

fordulópontjai-

nak bemutatása. 

− 1956 

szimbólumainak 

értelmezése. 

− Az 1956-os 

magyar 

forradalom és 

szabadságharc 

nemzetközi 

összefüggéseine

k bemutatása. 

− A forradalom és 

szabadságharc 

értékelése. 

A nemzet 

szabadságharca 

− Szabadságharc a 

fővárosban és vidéken. 

− A fegyveres ellenállás 

hősei. 

− Út a győzelemig és a 

kormánypolitika 

változásai. 

− A szabadságharc 

nemzetközi háttere és 

visszhangja a 

nagyvilágban. 

− Szovjet intervenció: a 

szabadságharc 
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utóvédharcai és 

leverése. 

(Budapest), 

Mosonmagyaróvár, 

Salgótarján. 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Korabeli események értelmezése a források tükrében. 

– Az 1956-os történésekmegjelenítése archív felvételeken és a játékfilmekben. 

– A forradalom és szabadságharc külpolitikai hátterének vizsgálata. Magyarország 

sorsának alakulása és a nagyhatalmi politika összefüggései. 

– Információk gyűjtése a forradalom és szabadságharc kiemelkedő hőseiről és 

mártírjairól. 

 

TÉMAKÖR: A kádári diktatúra 

 

ÓRASZÁM: 7 óra + 4 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Javasolt 

tevékenységek 

A pártállami 

diktatúra és 

működése 

− A megtorlások 

időszaka, formái és 

áldozatai. 

− A pártállam és 

szervezetei. 

− Az erőszakos 

téeszesítés – a 

mezőgazdaság 

szocialista 

átszervezése. 

− Hamis társadalmi 

béke – a kádári alku. 

− Az elnyomás változó 

formái. 

Fogalmak: Magyar 

Szocialista 

Munkáspárt 

(MSZMP), 

munkásőrség, 

Kommunista 

Ifjúsági Szövetség 

(KISZ), úttörő, 

termelőszövetkezet, 

háztáji, III/III. 

ügyosztály, 

tervgazdaság, új 

gazdasági 

mechanizmus, 

hiánygazdaság, 

maszek, 

gulyáskommunizmu

s, „három T”. 

 

Kronológia: 1956–

1989 a Kádár-

rendszer, 1958 

Nagy Imre és 

társainak 

kivégzése, 1968 az 

– A megtorlás 

mértékének és 

jellegének 

vizsgálata. 

– A „kádári alku” 

fogalmának 

értelmezése. 

– Az elnyomás 

formáinak 

bemutatása a 

Kádár-rendszer 

időszakában. 

– A téeszesítés 

eszközeinek 

összehasonlítása a 

Rákosi-diktatúra 

időszakával. 

– A gazdaság, 

társadalom és 

életmód főbb 

jellemzőinek 

bemutatása a 

Kádár-rendszer 

idején. 

– A kultúrpolitika 

jellemzőinek 

értelmezése, 

Gazdaság, 

társadalom, 

életmód 

− A tervgazdaság és a 

KGST. 

− A gazdasági reform és 

a második gazdaság. 

− A 

„gulyáskommunizmu

s”. 

− Népesedési 

folyamatok. 

− Kultúrpolitika, 

korlátozott 

nyilvánosság. 
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új gazdasági 

mechanizmus 

bevezetése. 

módszereinek 

bemutatása. 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Információk gyűjtése a kultúrpolitika jellemzőiről, módszereiről. 

– Internetes gyűjtés a kádári időszak vicceiből. A mögöttük kirajzolódó korkép 

értékelése. 

– Interjú készítése egy családtaggal a korszak mindennapjairól és lehetőségeiről. 

– Fényképek, tárgyak gyűjtése, feldolgozása és bemutatása az 1960-as és 1970-es 

évekből. 

– Esszé készítése: A szocialista rendszer válságának gazdasági és politikai okai 

Magyarországon. 

 

TÉMAKÖR: A kétpólusú világ és felbomlása 

 

ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A Nyugat a 20. 

század második 

felében 

− A Nyugat gazdasági 

eredményei és a 

jóléti állam. 

− Emancipáció, 

szekularizáció, 

individualizáció. 

− Az 1968-as 

mozgalmak és a 

popkultúra. 

Fogalmak:jóléti 

állam, prágai 

tavasz, 

Szolidaritás. 

 

Személyek: 

Nicolae 

Ceauşescu, 

Mihail Sz. 

Gorbacsov, Lech 

Wałȩsa, VI. Pál, 

II. János Pál, 

Ronald Reagan, 

Helmuth Kohl. 

 

Kronológia: 1975 

a helsinki 

értekezlet, 1989 a 

berlini fal 

lebontása, 

rendszerváltoztatá

s Közép-

– A fogyasztói 

társadalom és a 

jóléti állam 

jellemzőinek és 

problémáinak 

felidézése. 

– A társadalom, a 

demográfia és az 

életmód 

jellegzetességeinek 

bemutatása a 

nyugati világban. 

– A tömegkultúra 

jelenségeinek 

bemutatása konkrét 

példák alapján. 

– A kétpólusú világ 

megszűnéséhez 

vezető okok 

felidézése. 

– A közép-európai 

ellenzéki 

mozgalmak 

A szocializmus 

válsága és 

megrendülése 

− Az olajválság és 

hatásai a tőkés, 

illetve szocialista 

országokra. 

− A kis hidegháború. 

− A katonai 

egyensúly 

felborulása: a 

Szovjetunió 

gazdasági 

kimerülése. 

− Az ellenzék 

megszerveződése a 

szocialista 

országokban. 
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A kétpólusú világ 

megszűnése 

− Németország 

újraegyesítése – a 

magyar 

szerepvállalás. 

− A Szovjetunió 

felbomlása. 

− A kommunista 

diktatúrák bukása 

Közép-Európában. 

− Jugoszlávia 

felbomlása, a 

délszláv háború. 

Európában, 1991 

a Szovjetunió 

felbomlása, 

1991–95 a 

délszláv háború. 

 

Topográfia:Szlov

ákia, Ukrajna. 

jelentőségének 

bemutatása. 

– A délszláv háború 

okainak feltárása. 

– A közép-európai 

régió államai 

változásának 

nyomon követése 

térképen. 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Esszé készítése: Mindennapi élet a vasfüggöny két oldalán címmel. 

– A „lázadó ifjúság” zenei ízlésének alakulása: a Beatles-dalok. 

– Tények és képek gyűjtése 1968 eseményeiből a nyugati és keleti tömbből. 

Párhuzamosságok keresése. 

 

TÉMAKÖR: A rendszerváltoztatás folyamata 

 

ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

A Kádár-rendszer 

végnapjai 

− Az adósságválság 

kialakulása és 

következményei. 

− Az állampárt 

válsága: 

reformkommunisták 

és a 

keményvonalasok. 

− Az ellenzék 

megszerveződése 

− Az 1989-es év főbb 

politikai eseményei, 

a tárgyalásos 

forradalom; 

alkotmánymódosítás

. 

− A harmadik Magyar 

Köztársaság 

kikiáltása. 

Fogalmak:adósságsp

irál, Magyar 

Demokrata Fórum 

(MDF), Szabad 

Demokraták 

Szövetsége 

(SZDSZ), Magyar 

Szocialista Párt 

(MSZP), Fiatal 

Demokraták 

Szövetsége (Fidesz), 

Kereszténydemokrat

a Néppárt (KDNP), 

Nemzeti Kerekasztal, 

rendszerváltoztatás, 

visegrádi 

együttműködés, 

− A szocializmus 

válságának 

elemzése (külső 

és belső tényezők 

feltárása) 

Magyarországon. 

− A magyarországi 

rendszerváltoztatás 

főbb állomásainak 

felidézése. 

− A gazdasági 

rendszerváltoztatás 

legfontosabb 

kérdéseinek 

áttekintése és 

értékelése. 

− A gazdaság és a 

társadalom 

átalakulása főbb 
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A 

rendszerváltoztatás 

−  Az új pártok – 

különböző 

ideológiák. 

− Az 1990. évi 

parlamenti és 

önkormányzati 

választás. 

− Az Antall-kormány 

megalakulása. 

− A 

rendszerváltoztatás 

ellentmondásai: 

alkuk és 

kompromisszumok 

(az elmaradt 

elszámoltatás). 

privatizáció, 

kárpótlás, jogállam, 

Alkotmánybíróság, 

sarkalatos törvények, 

népszavazás. 

 

Személyek: Pozsgay 

Imre, Németh 

Miklós, Horn Gyula, 

Antall József, Göncz 

Árpád, Orbán Viktor. 

 

Kronológia: 1987 a 

lakiteleki találkozó, 

1989–1990 a 

rendszerváltoztatás, 

1990 az első szabad 

választások, 1991 a 

szovjet csapatok 

kivonulása 

Magyarországról. 

tendenciáinak 

megfigyelése 

grafikonok és 

adatsorok 

alapján. 

− A kádári 

diktatúra és az új 

demokratikus 

rendszer 

összehasonlítása. 

 

A piacgazdaság 

kiépülése 

− A privatizáció – 

vesztesek és 

nyertesek. 

− A piacgazdaság 

kiépítése – a 

külföldi tőke 

szerepe. 

− A külkereskedelem 

átalakulása. 

− Gazdasági 

szerkezetváltás. 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– A rendszerváltó pártok plakátjainak és jelszavainak elemzése. 

– Kronológia készítése a rendszerváltoztatás legfontosabb történéseiről. 

– Magyarország államberendezkedésének nyomon kísérése a 20. század folyamán. 

– A korszakhoz kapcsolódó dokumentumfilm (Jelenczki István: Háború a nemzet ellen) 

megtekintése. 

– Vita a rendszerváltoztatás sikerességéről. Lehetőségek és realitás a demokratikus 

Magyarországon. 

 

TÉMAKÖR: A világ a 21. században 

 

ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 
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Az átalakuló 

világ 

− A 

világgazdaság 

hagyományos 

centrumai: az 

Amerikai 

Egyesült 

Államok és 

szövetségesei. 

− A 

világpolitika 

és 

világgazdaság 

új súlypontjai: 

Oroszország, 

Kína. 

− Óriásvállalato

k a globális 

térben. 

Fogalmak: 

modern kori 

migráció, 

multikulturalizmu

s, párhuzamos 

társadalom, 

népességrobbanás

,iszlamizmus 

,terrorizmus, 

globalizáció.  

 

– A világgazdaság 

résztvevőinek elhelyezése a 

globális térben. 

– A transznacionális 

vállalatok működésének 

bemutatása konkrét példák 

alapján. 

– A globalizáció előnyeinek 

és hátrányainak, valamint 

kockázatainak összevetése. 

– A többpólusú világ főbb 

jellemzőinek felidézése. 

– A népességrobbanás és 

népességfogyás 

problémáinak áttekintése. 

– A migráció okainak 

feltárása (a gazdasági 

bevándorlás és a 

menekültkérdés esetében). 

– Válsággócok azonosítása 

térkép segítségével (pl. 

Közel-Kelet, Ukrajna). 

A globális világ − Demográfiai 

változások, 

népmozgások. 

− Az 

iszlamizmus 

térhódítása. 

− A 

kereszténység 

helyzete a 

globalizálódó 

világban. 

− Válsággócok, 

helyi 

konfliktusok 

és terrorizmus. 

− Globalizáció 

és kultúra. 

− A 

hagyományos 

és új 

identitások – 

értékek és 

értékválság. 

− Demokratikus 

közbeszéd és 

politikai 

korrektség. 

  

TEVÉKENYSÉGEK: 
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– Lehetőségek, ötletek gyűjtése a fenntartható fejlődés biztosítására. 

– Érvek és ellenérvek a migrációval kapcsolatban. 

– Vita a globalizáció előnyeiről és hátrányairól. 

– A globalizációval kapcsolatos napi hírek gyűjtése és elemzése. 

 

TÉMAKÖR: Magyarország a 21. században 

 

ÓRASZÁM: 12 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A demokrácia 

működése 

Magyarországon 

− Az Alaptörvény. 

− A hatalmi ágak és 

intézményeik, 

önkormányzati 

rendszer. 

− A választási rendszer. 

Fogalmak: 

közvetett és 

közvetlen 

demokrácia, 

integráció, euró, 

Európai Unió, 

Európai Tanács, 

Európai Unió 

Tanácsa, Európai 

Parlament, Európai 

Bizottság, 

schengeni 

egyezmény. 

 

Személyek: 

Magyarország 

miniszterelnökei a 

rendszerváltoztatás 

óta (a legalább 

négy évig 

hivatalban lévő 

kormányfők). 

 

Kronológia:1957 a 

római szerződés, 

1992 a maastrichti 

szerződés, 1999 

Magyarország 

belép a NATO-ba, 

2004 Magyarország 

belép az Európai 

Unióba, 2012 az 

− Az Alaptörvény 

fontosabb pontjainak 

felidézése. 

− A rendszerváltoztatás 

óta eltelt időszak főbb 

eseményeinek 

azonosítása különböző 

források alapján. 

− A rendszerváltoztatás 

óta parlamentbe jutott 

fontosabb pártok 

politikai profiljának és 

céljainak áttekintése. 

− Magyarország nyugati 

integrációjának 

bemutatása a NATO 

és az Európai Unió 

működésének 

ismeretében. 

− Eltérő álláspontok 

bemutatása az Európai 

Unió működésének 

értékeléséről és 

jövőjéről. 

− Érvelés a közép-

európai 

együttműködés 

mellett. 

A magyar bel- és 

külpolitika főbb 

jellemzői 

− A 

rendszerváltoztatás 

óta eltelt időszak 

főbb fordulópontjai. 

− Magyarország a 

NATO-ban. 

− Közép-európai 

együttműködés: a 

visegrádi négyek. 

Magyarország és az 

Európai Unió 

− Az európai 

integráció főbb 

állomásai: mélyítés 

és bővítés. 

− Az Európai Unió 

főbb szervei és 

működésük. 

− Magyarország 

csatlakozásának 

folyamata. 

− Az együttműködés 

eredményei és 

nehézségei. 

− Nemzetek Európája 

vagy föderatív 

Európa? 
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Alaptörvény 

bevezetése. 

Topográfia: 

Brüsszel. 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– A magyar alkotmányozás, alkotmányjellegű törvények (pl. Aranybulla, Tripartitum / 

Corpus JurisHungarici, Pragmatica Sanctio, áprilisi törvények) nyomon követése 

különböző nyomtatott és internetes források segítségével. 

– Súlyok és ellensúlyok működésének értelmezése a demokratikus Magyarországon. 

– Vita az Európai Unió szerepéről életünkben. 

 

TÉMAKÖR: A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században 

 

ÓRASZÁM: 6 óra + 4 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

A határon túli 

magyarok 

− A politikai rendszerek 

változásai és hatásaik a 

magyar kisebbség 

helyzetére. 

− Demográfiai jellemzők és 

folyamatok. 

− Az asszimilációs politika 

megnyilvánulásai. 

− Autonómia és kisebbségi 

jogok kérdése. 

− Anyanyelvű oktatás és 

kultúra. 

− Magyarok a nagyvilágban 

– a szórványmagyarság. 

Fogalmak:kitelepítés

,Beneš-dekrétum, 

lakosságcsere, 

falurombolás, kettős 

állampolgárság, 

diszkrimináció,. 

 

Személyek:Esterházy 

János, Márton Áron, 

Tőkés László. 

 

Kronológia:1944–

1945 magyarellenes 

atrocitások, 1990 

fekete március. 

 

Topográfia: Csúrog, 

Jarek, Duna-delta, 

Marosvásárhely, 

Székelyföld. 

− A határon túli 

magyar nemzeti 

közösségek 

küzdelmeinek 

áttekintése 

Trianontól 

napjainkig. 

− A kisebbségben 

élő magyarság 

egy kiemelkedő 

személyiségéne

k bemutatása. 

− A 

magyarországi 

németek 

kitelepítésének 

felidézése 

források 

alapján. 

− A 

magyarországi 

romák 

helyzetének, 

problémáinak 

A 

magyarországi 

nemzetiségek, a 

magyarországi 

cigányság 

− A politikai rendszerek 

változásai és hatásaik a 

nemzetiségek helyzetére. 

− A cigányok/romák 20–21. 

századi története. 

− Demográfiai jellemzők és 

folyamatok. 

− Kulturális autonómia és 

kisebbségi jogok a mai 

Magyarországon. 



170 
 

− Anyanyelvű oktatás és 

kultúra. 

bemutatása 

napjainkban. 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Népszámlálási adatok, statisztikai adatsorok segítségével a határon túli magyarság 

létszámadatainak a nyomon követése 1920-tól a közelmúltig, következtetések 

levonása az adatokból. 

– Tanulmányi kirándulás a székelyudvarhelyi testvériskolába. 

– Információk gyűjtése a magyar kisebbségek önszerveződésének, érdekvédelmének 

intézményeiről a 21. században. 

 

Rendszerezés, ismétlés, érettségi feladatok gyakorlása 

 

ÓRASZÁM: 45 óra 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Folyamatábrák, gondolatábrák készítése 

– Csoportmunka: egy-egy korszak jellemzőinek bemutatása 

–  Plakát és montázs készítése 

– Érettségi feladatok gyakorlása 
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ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 

 

Az állampolgári ismeretek tantárgy tanulása hozzájárul a tanuló egyéni és családi 

szocializációjának pozitív alakulásához, az aktív és felelős állampolgári magatartás 

megalapozásához, a szabadságértékek és a társadalmi normák belsővé válásához, nemzeti 

azonosságtudat és a hazaszeretet erősödéséhez, a haza iránti kötelezettségek megismeréséhez, 

a fenntartható fejlődés feltételeinek megértéséhez és a felnőtt szerepekre való eredményes 

felkészüléséhez. 

A fenntarthatóság és a pénzügyi tudatosság szemléletének és gyakorlatának továbbfejlesztése 

nemcsak a tanuló előzetes tudására épít, hanem a társak értékes gondolatainak megértésére, a 

vélemények, javaslatok megbeszélésére, megvitatására, tervek közös kidolgozására is lehetőség 

nyílik: például a család pénzügyi tervezése, a környezettudatos életvitelt befolyásoló tényezők 

értelmezése, a pénzügyi döntések megfelelő előkészítése, a kockázatvállalás mérlegelése, a 

tudatos fogyasztóvá válás lehetőségei és a vállalkozások mikro- és makrokörnyezetének 

vizsgálata. A rendszerszemlélet és az értelmező gondolkodás érvényesítése, az egyéni, 

közösségi és társadalmi felelősségvállalás tudatosítása kiemelt fejlesztési feladat. 

A tanulás folyamatában ‒ az önálló ismeretszerzés mellett ‒ a tanuló megtapasztalhatja a 

csoportos tanulási módszerek alkalmazásának hatékonyságát, a társas együttműködés 

személyiségfejlesztő és közösségi élményét. 

A tanuló reális jövőképének alakításához, az életpálya-tervezéshez szükséges ismeretek, 

jártasságok és készségek elsajátítása a szocializációs folyamat részévé válik.  

Az állampolgári ismeretek tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az 

alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló az információk gyűjtése, rendszerezése és feldolgozása 

közben megkülönbözteti a lényegest a lényegtelentől, és arra törekszik, hogy hiteles szövegeket 

használjon fel beszámolói elkészítéséhez. Önállóan vagy megadott szempontok alapján képes 

megkülönböztetni egymástól a megalapozott, tudományos hátterű és a hamis következtetéseket 

tartalmazó leírásokat, gondolatsorokat. Az érveléstechnikák alkalmazásával, mások 

véleményének megismerésével tovább fejlődik vitakultúrája. 

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló véleménynyilvánításához, érveléséhez, a 

vitahelyzetekben való megszólalásaihoz a kommunikációs helyzetnek megfelelő 

nyelvhasználat és viselkedés társul. A véleménynyilvánítás és a vitakultúra fejlesztése az 

autonóm magatartás kialakulását és a másik ember iránti tiszteletet, a más vélemények 

mérlegelését egyaránt segíti. 

A digitális kompetenciák: A tanuló információk gyűjtéséhez és rendszerezéséhez használja a 

könyvtári dokumentumokat és az internetet, a beszámolók egy részéhez digitális tartalmakat 

készít. Az önálló és a társas tanulás folyamatában tanári segítséggel körültekintően választja ki 

az ismeretforrásokat, ha szükséges, tanácsot kér vagy tanácsot ad a médiahasználatról. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló információkat, tényeket, adatokat 

gyűjt, válogat, önállóan vagy társaival együttműködve rendszerez. Társadalmi jelenségeket 

hasonlít össze, összefüggéseket állapít meg, következtetéseket, magyarázatokat fogalmaz meg. 

A társadalommal, a honvédelemmel és az állampolgári feladatokkal kapcsolatban képes a 
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problémák azonosítására, releváns kérdéseket alkot, javaslatokat tesz, társaival tervezeteket 

készít. Nyitott annak átgondolására, hogy a tudományos-technológiai fejlődés, a 

környezetvédelemmel kapcsolatos problémák és a fenntarthatóság kérdésköre miképpen hat 

életútjára, családjára és hazájára. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A pedagógus vagy a társak orientáló 

észrevételeit, javaslatait és tanácsait figyelembe véve a tanuló képes korrigálni álláspontját, 

véleményét, valamint módosíthatja, átértékelheti, felülbírálhatja döntéseit. A társas tanulás 

közösségi élménye növeli önbizalmát, önbecsülését, egyúttal segíti reális énképének alakulását, 

és erősíti a közösségért történő felelősségvállalást. 

A kooperatív tanulás révén az együttes tevékenység saját élménnyé válik. A tanuló társaival 

közös véleményt alakít ki, javaslatokat fogalmaz meg és terveket készít. A tanulás folyamán 

sok esetben társaival együttműködve dolgoz fel szövegeket, készít beszámolókat, gyűjt 

információkat, továbbá bekapcsolódik egy téma vagy probléma közös megbeszélésébe, ennek 

során érveket-ellenérveket fogalmaz meg. 

A tanulási tevékenységek jellege, a társas tanulás lehetőségei olyan szituációkat és légkört 

teremtenek, amelyek biztosítják a tanuló szorongásmentes önkifejezését, ezek révén támogatják 

véleményének, gondolatainak, érveinek szabad kifejtését, ugyanakkor tudatosítják, hogy saját 

szempontjai csak mások hasonló megnyilvánulásainak tiszteletben tartásával, érveinek 

megértésével, egyeztetésével érvényesülhetnek. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

tanuló lakóhelye történetét és a település kulturális, néprajzi értékeit megismerve arra törekszik, 

hogy gazdagítsa a helyi társadalom életét. Önállóan és társaival együttműködve újságcikket ír, 

weboldalt szerkeszt. Problémaérzékenység, egyúttal együttműködő, segítő szemlélet jellemzi a 

projektekben való tevékenységét. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mindennapi élethez kapcsolódó 

készségfejlesztés, a hivatali ügyintézés intézményeinek és alapvető eljárásainak megismerése, 

a munkavállaláshoz szükséges ismeretek és készségek megszerzése, fejlesztése elősegíti a 

tanulónak a felnőtt szerepekre való felkészülését. A tanuló javaslatokat fogalmaz meg, 

tervezeteket készít; mindez hozzájárul az innováció iránti nyitottság és igény, valamint a 

felelősségteljes munkamorál megalapozásához. 
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12. évfolyam 

A középiskolai képzés záró szakaszában az állampolgári ismeretek tantárgy tanulásával, az 

életkori sajátosságok figyelembevételével, a tanuló – építve az általános iskolában a tantárgy 

keretében már kialakított attitűdre, megszerzett tudásra, képességekre és készségekre – 

elsajátítja az alapvető állampolgári ismereteket, valamint azokat a kompetenciákat és 

eljárásokat, amelyek a társadalmi részvételéhez, a haza iránti kötelességeinek teljesítéséhez és 

mindennapi boldogulásához szükségesek. 

A 12. évfolyamon a kiemelt – mindegyik témakörben szereplő – fejlesztési feladatok a tanuló 

képességeinek, készségeinek és személyiségének továbbfejlesztését szolgálják: a 

kommunikációs kultúra részeként a véleménynyilvánítás lehetőségeinek biztosításával, az 

érvelési technikák gyakorlásával, a vitakultúra fejlesztésével, a digitális lehetőségek 

használatával, a rendszerszemlélet és a mérlegelő gondolkodás kialakításával, erősítésével. 

A tanuló felismeri a család mint a társadalom alapvető intézményének jelentőségét és szerepét, 

megfogalmazza a párválasztás és a felelős családtervezés szempontjait, a gyermekvállalás 

fontosságát és demográfiai jelentőségét, valamint kiemeli a családi szocializációnak az életutat 

befolyásoló funkcióját.  

A tanuló értelmezi a nemzeti identitás alkotóelemeit, megfogalmazza a hazafiság kifejezésének 

lehetőségeit, személyiségébe beépülnek a hazaszeretet és a patriotizmus emocionális 

összetevői. Kiemeli a világ magyarsága mint nemzeti közösség kohéziós szerepét. Tájékozódik 

a határon túl és a diaszpórában élő magyarság életviszonyairól: információkat gyűjt és 

rendszerez közösségeikről, fontosabb szervezeteikről, felismeri törekvéseiket, átérzi örömeiket 

és gondjaikat. Véleményt alkot a nemzetek, nemzetállamok fontosságáról, a globalizáció 

hatásairól.  

Megismeri Magyarország fontosabb állami intézményeit, értelmezi a demokratikus jogállam 

felépítését és működését, az országgyűlési és a helyhatósági választások alapelveit. Tudatosul 

benne, hogy a haza védelme nemcsak a fegyveres erők, hanem a nemzet minden tagjának közös 

feladata, amely a magyar állampolgárok hazafias elkötelezettségén és kötelességtudatán kell, 

hogy alapuljon. 

A tanuló alapvető jogi ismereteket szerez, ezek révén elsajátítja a mindennapi élethez szükséges 

jártasságokat is: elsajátítja a hivatali ügyintézéshez, a munkavállaláshoz, a szerződések 

kötéséhez kapcsolódó alapvető ismereteket, készségeket. Egyértelművé válik számára a 

társadalmi normák követése és az egyén felelősségvállalása közötti összefüggés, erősödik 

benne a normatudat. 

A tanuló tudatosan készül későbbi munkavállalói szerepére, életpályájára, ezért megismeri a 

munka világát érintő alapvető jogi szabályozást, illetve tájékozódik a munkaerőpiac 

helyzetéről, a sikeres munkaerőpiaci részvétel feltételeiről. A munkavállalásra vonatkozó 

ismeretek megszerzése elősegíti a felnőttkori szerepekre történő felkészülését. 

Támpontokat kap saját pénzügyei racionális, gyakorlatorientált intézéséhez, a család 

költségvetésének megtervezéséhez, megismeri a körültekintő és megalapozott hitelfelvétel 

feltételeit. Életvitelébe beépül a fogyasztóvédelem, a környezeti, gazdasági-pénzügyi 

fenntarthatóság szemlélete és gyakorlata. Ismereteket szerez az állam gazdasági 

szerepvállalásának formáiról, szerepéről, a monetáris politika lényegéről és a vállalkozások 
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működésének sajátosságairól. Mindez hozzájárul felelős állampolgári létének és a 

változásokhoz alkalmazkodó, a problémahelyzetekre eredményes válaszokat kereső innovatív, 

vállalkozói szemléletének megalapozásához. 

A demokratikus attitűd megalapozását, illetve fejlődését szolgálja, hogy a tanuló bekapcsolódik 

a tematikus vitákba, ezáltal fejlődik az értelmező, mérlegelő gondolkodási készsége, erősödik 

a problémamegoldó szemlélete. A tanuló véleménynyilvánításához, érveléséhez, a 

vitahelyzetekben történő megszólalásaihoz a kommunikációs helyzetnek megfelelő 

nyelvhasználat és viselkedés társul. A vitakultúra fejlesztésének alapját mások álláspontjának, 

véleményének azonosítása, megértése és az érvekre épülő vélemény megfogalmazása képezi, 

ellenérvek ütköztetésére, továbbá közös gondolkodásra sarkall. 

A tanulás változatos módszereinek és formáinak alkalmazása a tanulási folyamat hatékonyabbá 

válását eredményezi. A tantárgy elősegíti az együttműködés közösségi élményének megélését, 

a másik ember véleményének megértését, az empátia erősödését, és a társadalmi kérdések közös 

megbeszélését is. A tanuló az információk gyűjtéséhez, beszámolói elkészítéséhez használja az 

infokommunikációs eszközöket. 

Az állampolgári ismeretek tanulása a 12. évfolyamon is kapcsolódik a történelem tantárgyhoz: 

a közös értelmező és tartalmi kulcsfogalmak révén, a személyes és közösségi döntések okainak 

és következményeinek vizsgálatával, az egyén és közösség viszonyának elemzésével, a morális 

dilemmák számbavételével. A két tantárgy tanulása szoros – több esetben komplementer – 

együttműködést is feltételez, például a diktatórikus és a demokratikus rendszerek 

sajátosságainak elkülönítése, az emberi jogok megfogalmazásának és elfogadásának, a 

demokráciamodellek történetiségének nyomon követése, a magyarországi rendszerváltozás 

eredményeként kiépülő jogállami berendezkedés és intézményrendszer vizsgálata terén. 

Mindkét tantárgy tanulása során erősödik a tanuló nemzeti öntudata, erősödnek az őt a 

hazájához fűző érzelmi szálak. Az állampolgári ismeretek tanulásakor építhetünk a földrajz 

tantárgy keretében elsajátított környezeti, gazdasági és pénzügyi ismeretekre: a 12. évfolyam 

fejlesztési feladatainak egy része a pénzügyi tudatosság megalapozását és a fenntarthatóság 

környezeti, gazdasági-társadalmi fontosságának kiemelését, valamint a környezet védelme 

iránti felelősségtudat kialakítását szolgálja. 

A 12. évfolyamon összegző-minősítő értékelés (ötfokozatú skálán értelmezett érdemjeggyel) 

javasolt az ismeretek elsajátításának ellenőrzése, mérése, az ismeretek alkalmazásához 

kapcsolódó tudás mértékének megítélése során. A szöveges, tanulást támogató, értékelés 

elsősorban a társakkal végzett tevékenységekkel, a kooperációval, a beszámolók, prezentációk 

készítésével, portfólió összeállításával kapcsolatos. Az önértékelés, a társak értékelése és a 

csoportos megbeszélés biztosítja a segítő, támogató és fejlesztő jelleget. 
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A 12. évfolyamon az állampolgári ismeretek tantárgy összes óraszáma a technikumban: 

36óra 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör Helyi tanterv 

A társadalom és a társadalmi mobilitás 2 

A család, a családi szocializáció  3 

A család gazdálkodása és pénzügyei 3 

Szabadság és felelősség; jogok és kötelezettségek, a 

társadalmi felelősségvállalás 

5 

Nemzet, nemzettudat; lokálpatriotizmus, hazafiság, 

honvédelem 

5 

A magyar állam intézményei; az állam gazdasági 

szerepvállalása 

5 

A mindennapi ügyintézés területei és megszervezése 3 

Fogyasztóvédelem, környezet- és természetvédelem 3 

Bankrendszer, hitelfelvétel 2 

Vállalkozás és vállalat  3 

Összefoglalás, ismétlés, dolgozat, év végi értékelés 2 

Éves órakeret: 36 
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TÉMAKÖR: A társadalom és a társadalmi mobilitás 

ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– felismeri a múltbeli és jelenbeli társdalmak különféle típusait; 

– felismeri a társadalmi mobilitás jelentőségét, irányait és lehetőségeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– értelmezi a társadalmak szerveződésének elveit, jellemzőit, kihívásait; 

– társaival megbeszéli a társadalmi mobilitás jelentőségét: a horizontális és vertikális 

mobilitást, a házassági mobilitást, az intragenerációs és intergenerációs mobilitást stb. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az önismeret, önértékelés és a reális énkép alakítása 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− Az érvelés készségének fejlesztése 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 

− A társadalmak típusai 

− A társadalmi mobilitás lehetőségei és korlátai 

FOGALMAK 

társadalom, társadalmi kohézió, norma, társadalmi mobilitás; 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Prezentáció készítése a társadalmak típusairól és a társadalmakat összetartó erőkről 

− Szövegalkotás: társadalmi mobilitás a családban 

− Forráselemzés és gyűjtőmunka segítségével grafikai szervező készítése a társadalmi formák 

változásairól 

− Érvelés a társadalmi mobilitás előnyeiről / korlátairól 
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TÉMAKÖR: A család, a családi szocializáció 

ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– értelmezi a családi szocializációnak az ember életútját befolyásoló jelentőségét; 

– felismeri, hogy a családtagok milyen szerepet töltenek be a szocializáció folyamatában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– értelmezi a család mint a társadalom alapvető intézményének szerepét és jellemzőit; 

– társaival megbeszéli a párválasztás, a családtervezés fontos szakaszait, szempontjait és a 

gyermekvállalás demográfiai jelentőségét: tájékozódás, minták, orientáló példák, átgondolt 

tervezés, felelősség. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az önismeret, önértékelés és a reális énkép alakítása 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− Az érvelés készségének fejlesztése 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 

− A családi szocializáció folyamata és jellemzői 

− A családtervezés szempontjai és szakaszai 

− A gyermekvállalás demográfiai, társadalmi jelentőségének tudatosítása 

− A házasság intézménye, a hagyományos családmodell, a családi szerepek 

− A család: szeretetközösség, együttműködés, kölcsönösség, tisztelet; A család társadalmi 

funkciói 

− Biológiai és társadalmi reprodukció, családi háztartás; Párkapcsolatok, házasság, 

családtervezés; Szerepek a családban; Családi szocializáció 

FOGALMAK 

család, családi szocializáció, családi életciklus, családtervezés, gyermekvállalás, házasság, 

demográfia; 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Vita: a család fogalma és társadalmi funkciói 

− Szövegalkotás: a családi szocializáció jellemzői és szakaszai 

− Plakátkészítés a családi szerepekről 
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− Prezentáció készítése a gyermekvállalás fontosságáról, társadalmi és demográfiai 

jelentőségéről 

− Forráselemzés és gyűjtőmunka segítségével grafikai szervező készítése a családmodell 

átalakulásáról és annak következményeiről a 20-21. században 
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TÉMAKÖR: A család gazdálkodása és pénzügyei 

ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– saját pénzügyi döntéseit körültekintően, megalapozottan hozza meg. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– társaival megtervezi egy fiktív család költségvetését; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A problémamegoldó szemléletmód és gondolkodás fejlesztése 

− A döntési képesség fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A társas együttműködés fejlesztése 

− A családi költségvetés felépítése 

− A családi gazdálkodás; pénzügyi tervezés: bevételek, kiadások 

− A megtakarítás szerepe és jelentősége, lehetőségei 

− A fenntarthatóság és a fogyasztási szokások kölcsönhatása 

− A családi háztartás pénzügyei; Bevételek, kiadások, megtakarítási lehetőségek; Fogyasztók 

a családban; A családi költségvetés, pénzügyi tervezés 

FOGALMAK 

családi háztartás, családi költségvetés, pénzügyi tervezés, pénzügyi tudatosság, gazdasági-

pénzügyi fenntarthatóság, megtakarítás, hitel, GYES, GYED; 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Szakértői mozaik: Családi háztartás, a család pénzügyei 

− Kérdések és feltevések megfogalmazása egy téma előzetes áttekintése alapján: a családi 

háztartás, a család pénzügyei 

− Szövegalkotás: a család környezettudatos életvitelét befolyásoló tényezők bemutatása 

szabadon választott műfajban 

− Egy fiktív család költségvetésének megtervezése 

− Vita: a fenntarthatóság szerepe a pénzügyi tervezésben 
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− Önálló kutatás eredményeinek felhasználásával prezentáció készítése a megtakarítás, az 

előtakarékosság lehetőségeiről  

−  

TÉMAKÖR: Szabadság és felelősség, jogok és kötelezettségek, a társadalmi 

felelősségvállalás 

ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– felismeri az alapvető emberi jogok egyetemes és társadalmi jelentőségét; 

– érti a társadalmi normák és az egyéni cselekedetek, akaratok, célok egyeztetésének, 

összehangolásának követelményét; 

– felismeri és értelmezi az igazságosság, az esélyegyenlőség biztosításának jelentőségét és 

követelményeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– bemutatja Magyarország Alaptörvényének legfontosabb részeit: Alapvetés; Az állam; 

Szabadság és felelősség; 

– értelmezi a választójog feltételeit és a választások alapelveit; 

– kiemeli a közteherviselés nemzetgazdasági, társadalmi és morális jelentőségét; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát; 

– önállóan vagy társaival együttműködve javaslatokat fogalmaz meg; 

– tiszteletben tartja a másik ember értékvilágát, gondolatait és véleményét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− Az érvelési készség és a vitakultúra fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− A digitális kompetencia fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A demokratikus elköteleződés kialakítása, erősítése 

− A társadalmi normák fontosságának megismerése 

− A társas együttműködés fejlesztése 

− Az alapvető emberi jogok, állampolgári jogok, polgári szabadságjogok  

− Magyarország Alaptörvényének fontosabb részei: Alapvetés, Állam, Szabadság és 

felelősség 

− Az állampolgári jogok és kötelességek  



181 
 

− Az országgyűlési, a helyhatósági és az európai parlamenti képviselő választás; a 

népszavazás intézménye 

− A választójog és feltételei 

− A jövő nemzedékek jogai 

− Az igazságszolgáltatás rendszerének felépítése, a büntetőjog, polgári jog, közjog, magánjog 

fogalma 

− A közteherviselés; a magyarországi adórendszer alapelemei 

− Magyarország Alaptörvénye; Az alapvető jogok; Az állampolgári kötelességek; 

Választójog, választási rendszer; Közjog: büntetőjog; Magánjog: polgári jog 
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FOGALMAK 

állam, államforma, politikai rendszer, alapjog(ok), emberi jog, alkotmány, Magyarország 

Alaptörvénye, polgári szabadságjog, a jövő nemzedékek jogai, norma, normakövető 

magatartás, állampolgári felelősség, állampolgári kötelesség, közteherviselés, adómorál, 

választójog, állampolgári részvétel, választási rendszer, országgyűlési választás, 

önkormányzati választás, európai parlamenti választás, népszavazás, politikai párt, képviselő, 

közjog, magánjog, jogforrás, jogforrási hierarchia, jogérvényesülés, bűncselekmény , szankció, 

büntetőjog, ügyész, bíró, ügyvéd, természetes személy, jogi személy, jogképesség, közokirat, 

magánokirat, közjegyző; polgári peres eljárás, felperes, alperes;  

TEVÉKENYSÉGEK 

− Grafikai szervező segítségével a magyar jogrendszer felépítésének bemutatása 

− Vita: a közteherviselés szerepe az állam működésében, hogyan javítható az adómorál 

− Plakátkészítés az állampolgári jogokról és kötelezettségekről 

− Szituációs gyakorlat: az igazságszolgáltatás működésnek bemutatása egy fiktív eljáráson 

keresztül 

− Önálló kutatómunka: az országgyűlési választás rendszerének alakulása 1867 és 2014 

között, vagy népszavazások Magyarországon 1990-2018 között 

− Tudósítás vagy riport készítése egy fiktív vagy valós országgyűlési vitanapról források, a 

média-megjelenések segítségével 

− Prezentáció vagy digitális médiatartalom készítése a jövő nemzedék jogairól 

− Szövegalkotás: Magyarország Alaptörvényének szerepe 

 

TÉMAKÖR: Nemzet, nemzettudat; lokálpatriotizmus, hazafiság, honvédelem 

ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– felismeri a világ magyarsága mint nemzeti közösség összetartozásának jelentőségét; 

– véleményt alkot a nemzetek és a globalizáció összefüggéseiről; 

– felismeri és értékeli a helyi, regionális és országos közgyűjtemények nemzeti kulturális 

örökség megőrzésében betöltött szerepét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– társaival megbeszéli a nemzeti érzület sajátosságait és a hazafiság lehetséges 

megnyilvánulási formáit; 

– társaival megbeszéli a honvédelem, mint nemzeti ügy jelentőségét; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 
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– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát; 

– tiszteletben tartja a másik ember értékvilágát, gondolatait és véleményét; 

– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs 

eszközöket. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A nemzethez tartozás emocionális kötődésének kialakítása, megerősítése 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− Az érvelési készség és a vitakultúra fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− A társas együttműködés fejlesztése  

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A digitális kompetencia fejlesztése 

− A nemzettudat alkotóelemeinek értelmezése 

− A nemzeti érzés sajátosságai, a hazafiság lehetséges megnyilvánulási formái 

− A lokálpatriotizmus és a hazaszeretet közötti kapcsolódás 

− A honvédelmi kötelezettség teljesítésének békeidőben és a különleges működési rend idején 

− A Magyar Honvédség szerepe, feladatai; a katonai szolgálat lehetőségei 

− A nemzetállamok szerepe, feladatai a globális világban és az Európai Unióban 

− Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszere 

− A határon túli magyar közösségek kihívásai, Magyarország feladatai az anyaországon kívül 

élő magyarság identitásának megőrzésében 

− A nemzettudat alkotóelemei; A nemzeti érzület: a nemzeti szimbólumok, a közös nyelv, a 

kollektív történeti emlékezet, a közös kultúra releváns elemei; A világ magyarsága és a 

nemzeti közösség; A honvédelem kérdései a 21. században; A nemzetek, nemzetállamok 

szerepe a globális világban és az Európai Unióban 

FOGALMAK 

nemzet, nemzettudat, nemzeti identitás, lokálpatriotizmus, hazaszeretet, honvédelem, 

honvédség, különleges működési rend, nemzetállam; 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Forrásfeldolgozás: 19. és 20. századi szemelvények a hazaszeretetről, a nemzeti identitás 

fontosságáról 

− Szövegalkotás: kapcsolat a szülőföldhöz, a lokálpatriotizmus szerepe a tanulók életében   

− Tanulói előadás a nemzetállamok és az Európai Unió kapcsolatrendszeréről 

− Vita: a globalizáció hatása a közösségekre, a nemzetekre és a környezetre 

− Grafikai szervező segítségével Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszerének 

bemutatása 

− Lapszemle készítése egy kiválasztott nemzeti ünnep eseményeiről és sajátosságairól 

− Prezentáció készítése a határon túli magyar közösségekről, az őket érő kihívásokról 

− Szöveges vagy audiovizuális riport készítése a Magyar Honvédségről 

− Digitális eszközhasználattal tematikus összeállítások szerkesztése egy határon túli magyar 

közösségről 
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TÉMAKÖR: A magyar állam intézményei; az állam gazdasági szerepvállalása 

ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– bemutatja Magyarország Alaptörvényének legfontosabb részeit: Alapvetés; Az állam; 

Szabadság és felelősség; 

– értelmezi a törvényalkotás folyamatát; 

– azonosítja az állam gazdasági szerepvállalásának elemeit; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs 

eszközöket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− A társas együttműködés fejlesztése 

− A digitális kompetencia fejlesztése 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A hatalmi ágak  

− A magyar állam intézményrendszere 

− A kormány és szervei 

− Az Országgyűlés felépítése és működése; az országgyűlési képviselők feladatai, jogállása 

− A törvényalkotás folyamata 

− Az igazságszolgáltatás rendszere, felépítése, szereplői és szerepe a demokratikus 

államrendben 

− Az állam gazdasági feladatai 

− A központi költségvetés alapvető felépítése és szerepe 

− A nagy ellátórendszerek és az állami alapfeladatok 

− A magyar állam intézményrendszere; az igazságszolgáltatás rendszere, szervezetei; A 

gazdaság körforgása; A gazdaságpolitika; Az állam gazdasági feladatai; Az állami 

költségvetés 

FOGALMAK 

állam, intézmény, politikai rendszer, hatalmi ágak, jogforrási hierarchia, köztársasági elnök, 

Országgyűlés, törvényalkotás, törvény, országgyűlési határozat, képviselő, mentelmi jog, 

országgyűlési bizottság(ok), házszabály, parlamenti frakciók, interpelláció, Kormány, 

miniszterelnök, miniszter, államtitkár; miniszterelnöki, kormány- és miniszteri rendelet, 

Alkotmánybíróság, alkotmánybírósági határozat, Állami Számvevőszék,  Kúria, Országos 

Bírói Hivatal, ügyészség, legfőbb ügyész, főügyészségek, fellebbviteli főügyészségek, járási és 
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járási szintű ügyészségek, az alapvető jogok biztosa, gazdaságpolitika, államháztartás, 

költségvetés, költségvetési egyensúly, adórendszer, adók, járulékok, illetékek, közteherviselés, 

adómorál, korrupció és integritás, hatóság, hatáskör, illetékesség; 
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TEVÉKENYSÉGEK 

− Vázlat vagy egyéb grafikai szervező készítése az állam felépítéséről, a hatalmi ágak 

legfontosabb intézményeiről 

− Vita: az állami szerepvállalásról a gazdasági életben 

− Költségvetés tervezése a főbb állami feladatokhoz, vagy egy-egy kiválasztott feladat 

költségeinek részletes kidolgozása, bemutatása és megvédése  

− Szerepjáték: a törvényalkotói munka, egy képzelt jogszabály megalkotása, érvek és 

ellenérvek gyűjtése 

− Prezentáció készítése egy kiválasztott ellátórendszer működéséről, feladatairól 

Szövegalkotási feladat: egy-egy minisztérium felépítésének és feladatainak bemutatása 

források segítségével  

− Mozaik, szakértői mozaik: az állam szociális funkciói, oktatási, egészségügyi feladatai vagy 

a rendvédelmi szervek feladatai 

− Képzelt riport egy országgyűlési ülésről vagy kormányülésről 

− Önálló kutatás alapján plakát vagy ábra készítése egy kiválasztott államigazgatási szerv 

vagy hivatal felépítéséről, feladatairól 

−  

TÉMAKÖR: A mindennapi ügyintézés területei és megszervezése 

ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– jártasságot szerez a jog területének mindennapi életben való alkalmazásában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– azonosítja a mindennapi ügyintézés alapintézményeit; 

– tájékozott a munkavállalás szabályozásáról; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A problémamegoldó szemléletmód fejlesztése 

− A döntési képesség fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− A társas együttműködés fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A mindennapi ügyintézés alapintézményeinek megismerése 
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− A hivatalai ügyintézés lehetőségei, az e-ügyintézés 

− A munkáltatók és a munkavállalók alapvető jogai és kötelességei 

− A munkaszerződés alapvető szabályai, a kollektív szerződés szerepe 

− Az önéletrajz és a motivációs levél felépítése, legfontosabb tartalmi és formai elemeinek 

megismerése 

− Az állásinterjúra történő felkészülés szempontjai 

− A szerződések néhány fő típusai: adásvételi, ajándékozási, megbízási, vállalkozási 

szerződés, kölcsön- és biztosítási szerződés 

− Az állam, a munkaadók és a munkavállalók közötti érdekegyeztetés szintjei, fórumai 

− Az automatizáció, digitalizáció hatása a munkaerőpiacra 

− Az állampolgár és az intézmények, szervezetek kapcsolatai; Munkajogi alapok, 

munkavállalás, munkaszerződés; Munkaerőpiaci változások, előrejelzések; Szerződések 

FOGALMAK 

hivatal, intézmény, szervezet, ügyfélkapu, kormányablak, körjegyzőség, járási hivatal, 

polgármesteri hivatal, polgármester, jegyző, települési, fővárosi és kerületi önkormányzat, 

képviselőtestület, munkaerőpiac, munkáltató, munkavállaló, munkavállalás, önéletrajz, 

motivációs levél, állásinterjú, munkaszerződés, kollektív szerződés, adásvételi, ajándékozási, 

megbízási, vállalkozási szerződés, kölcsön-, biztosítási, tartási és életjáradéki szerződés; 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Az e-ügyintézés felületének megismerése, az egyes ügytípusok csoportosítása önálló 

kutatómunka keretében  

− Helyzetgyakorlat vagy szituációs játék a mindennapi ügyintézés egy-egy eljárásáról 

− Grafikai szervező segítségével az egyes ügytípusok és az azokban hatáskörrel rendelkező 

hivatalok csoportosítása 

− Szakértői mozaik: Munkaszerződés, kollektív szerződés, érdekképviselet, érdekegyeztetés 

− Szövegalkotás: önéletrajz, motivációs levél; Állásinterjú 

− Szituációs játék vagy helyzetgyakorlat egy fiktív állásinterjún való megjelenésről, 

szereplésről 

− Prezentáció készítése internetes források alapján a munkaerőpiaci előrejelzésekről 

− Vita: az automatizáció, a digitalizáció és a robotizáció gazdasági és társadalmi 

következményei, a munkaerőpiacra gyakorolt hatásai 

−  

TÉMAKÖR: Fogyasztóvédelem, környezet- és természetvédelem 

ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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– életvitelébe beépülnek a tudatos fogyasztás elemei, érvényesíti a fogyasztóvédelmi 

szempontokat; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs 

eszközöket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− A döntési képesség fejlesztése 

− A társas együttműködés fejlesztése 

− A digitális kompetencia fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A fogyasztóvédelem fogalma és lehetséges területei 

− A fogyasztóvédelem gazdasági, társadalmi szerepe, feladatai 

− A fogyasztói érdekek, a kapcsolódó állampolgári jogok megismerése 

− A szavatossággal és a garanciával kapcsolatos jogok és feltételrendszer alapjainak 

megismerése 

− Az internetes vásárlás előnyei és kockázatai 

− A tudatos, a fenntarthatóságot szem előtt tartó, fogyasztói magatartás szemléletének 

kialakítása 

− A környezetvédelem legfontosabb helyi, országos és globális kérdéseinek megismerése, 

feltárása 

− Az épített és természeti környezetünk védelme iránti elköteleződés kialakítása, erősítése 

FOGALMAK 

fogyasztóvédelem, tudatos fogyasztó, a fogyasztó jogai, a fogyasztói érdekek védelme, 

békéltető testület, webáruház, garancia, szavatosság, jótállás, természetvédelem, épített 

környezet, klímavédelem, ökológiai lábnyom; 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Szövegalkotás: saját tapasztalatok és információgyűjtés alapján tájékoztató/GYIK készítése 

az internetes vásárlással kapcsolatos tudnivalókról 

− Vázlatírás vagy egyéb grafikai szervező készítése a fogyasztóvédelem szerepéről 

− Vita: A tudatos fogyasztó jellemzői, a különféle fogyasztói magatartásformák hatása a 

természeti környezetre, az emberiség ökológiai lábnyomára  

− Plakát készítése a szavatosság, a garancia és a jótállás alapvető szabályairól, amelyekre kell 

odafigyelnie a vásárlónak 

− Médiahasználat (könyvtár, internet, sajtó): fogyasztóvédelmi esetek gyűjtése és 

esetmegbeszélés keretében történő feldolgozása 
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− Forráselemzés és forrásfeldolgozás keretében a biológiai diverzitást veszélyeztető 

tényezők, a legsúlyosabb környezetvédelmi kockázatok összegyűjtése és ábrázolása 

prezentáció formájában 
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TÉMAKÖR: Bankrendszer, hitelfelvétel 

ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– saját pénzügyi döntéseit körültekintően, megalapozottan hozza meg; 

– társaival megbeszéli a megalapozott, körültekintő hitelfelvétel szempontjait, illetve 

feltételeit; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A döntési képesség fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− A társas együttműködés fejlesztése 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A monetáris politika fogalmának és alapvető jellemzőinek megismerése  

− A Magyar Nemzeti Bank működése, feladatai 

− A kereskedelmi bankok jellemzőinek, tevékenységének megismerése 

− A pénzügyi intézetek típusai 

− A hitelfelvétel módozatai, feltételei és kockázatai 

− A hitelszerződés tartalmi elemei, a körültekintő hitelfelvétel feltételei 

− A bank alapvető tevékenysége; Kétszintű bankrendszer: központi bank és kereskedelmi 

bankok; A Magyar Nemzeti Bank; A pénzügyi intézmények; Hitelfelvétel 

FOGALMAK 

Bank, kétszintű bankrendszer, jegybank, Magyar Nemzeti Bank, kereskedelmi bank, pénzügyi 

intézmények, hitel, hitelszerződés, a hitelek típusai, kamat, hitelfedezeti mutató, 

jövedelemarányos törlesztő részlet, jelzáloghitel, kezesség, hitelbiztosítás, teljes hiteldíjmutató 

(THM), futamidő, követeléskezelés, hitelközvetítő, pénzügyi tervezés, pénzügyi tudatosság, 

gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság; 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Szövegalkotási feladat: a magyar bankrendszer működése, felépítése 

− Vita: a tudatos és megalapozott hitel felvétele / miért van szükség a hitelre?  

− Plakát készítése a hitel kockázatairól 

− Véleményvonal segítségével a hitelkockázatok közös mérlegelése 

− Beszélgetőkör a megalapozott, körültekintő hitelfelvétel szempontjairól és feltételeiről 
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− Lapszemle készítése a Magyar Nemzeti Bank gazdaságélénkítő, pénzügyi szektor 

működését szabályozó tevékenységéről 
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TÉMAKÖR: Vállalkozás és vállalat 

ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– értelmezi a vállalkozás indítását befolyásoló tényezőket; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A problémamegoldó szemlélet fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A társas együttműködés fejlesztése 

− A digitális kompetencia fejlesztése 

− A vállalkozás fogalmának értelmezése 

− A vállalkozási formák, cégtípusok megismerése 

− Az egyes cégtípusok, vállalati formák szerepe a gazdaságban 

− Az üzleti terv fogalma, célja  

− A vállakozás mikro- és makrokörnyezeti tényezői 

− A vállalkozás működési köre és környezete; A vállalkozások típusai; Vállalkozási terv; A 

vállalatok fajtái 

FOGALMAK 

jogi személy, vállalkozás, egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, betéti társaság (bt.), korlátolt 

felelősségű társaság (kft.), részvénytársaság (rt.), zártkörű (zrt.) és nyilvános (nyrt.) 

részvénytársaság, startup, a vállalkozások mikro- és makrokörnyezete; vállalkozói 

kompetenciák, üzleti terv, pénzügyi tervezés, pénzügyi tudatosság, gazdasági-pénzügyi 

fenntarthatóság; 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Vázlat vagy egyéb grafikai szervező készítése a vállalkozások fajtáiról, a vállalatok 

típusairól 

− Információgyűjtést követően egy vállalkozás üzleti tervének vizsgálata 

− Vita: a kis- és középvállalkozások szerepe, gazdasági, társadalmi fontossága   

Szövegalkotás: vállalkozási ötletek, egy tetszőleges vállalkozás tervének bemutatása 
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KÖTELEZŐ KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNYOS TANTÁRGY  
 

Ez a helyi tanterv a fizika, a kémia, a biológia és a földrajz tantárgyak elemeiből épül fel. 

Célja az átfogó természettudományos műveltség megalapozása azon technikumos 

diákok számára, akik nem kívánnak ilyen irányban továbbtanulni. Szemléleti és tartalmi alapjait 

a Nat 2012-es változata adja, ám nem célja annak olyan mélységű elsajátítása, mely a szaktárgyi 

(biológia, kémia, fizika vagy földrajz) érettségi vizsga követelményeiben megfogalmazódik. 

A helyi tanterv 12 egységből (témakörből) épül fel, és egységes szemléletük révén a 

műveltségi terület egészének önálló feldolgozását jelentik. A témakörök az alacsony óraszám 

miatt lineárisan épülnek egymásra. Az egyes rész-témák közti tartalmi kapcsolatokat a 

harmadik oszlop utalásai jelzik. 

A természettudományos helyi tanterv a tárgyi ismeretek, az azokat nagyobb 

összefüggésekbe ágyazó műveltség és célszerű felhasználás képességének egyensúlyára 

törekszik. Középpontjában olyan képességek, kompetenciák, fejlesztése áll, mint jelölés, 

lényegkiemelő ábrázolás, csoportosítás, halmazba sorolás, korreláció és oksági összefüggések 

fölismerése, az érvek és ellenérvek mérlegelésének képessége, ezen belül a bizonyítás 

(visszavezetés axiómákra) és a cáfolat (hibás föltevés logikai lehetetlenségének belátása), a 

struktúra és funkció közti kölcsönös megfeleltetés, a szabályozottság, visszacsatolás 

fölismerése útján a rendszerszemlélet, a modellalkotás és modellek használata, sejtés, hipotézis, 

szabály, törvény megkülönböztetése, megfigyelések és kísérletek értelmezése, predikció (a 

rendszer várható állapotának előrejelzése), döntési helyzetben releváns érv(ek) kiválasztása, 

előnyök és hátrányok mérlegelése.  

 
A 9. évfolyamon a kötelező komplex természettudományos tantárgy óraszáma: 108 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Helyi Tanterv 

9. évfolyam heti 3 óra 

I. Építőegységek és reakcióik 9 

II. Anyagi halmazok 9 

III. Szerves szénvegyületek 12 

IV. Haladó mozgások 9 

V. Elektromágnesség 6 

VI. Tájékozódás térben és időben 6 

VII. Belső erők 6 

VIII. A külső geoszférák földrajza 9 

IX. Kibontakozás – evolúció a Földön 6 

X. Környezet és viselkedés 9 

XI. Ökológia – fenntarthatóság 9 

XII. Projektmunka 6 

Szabadon felhasználható órakeret (az órakeret 

maximum 20%-a) 
 az intézmény saját döntése alapján, felzárkóztatásra, 

elmélyítésre, tehetséggondozásra, illetve a tanár által 

választott alkotók, művek tanítására évfolyamonként 

12 

Összes óraszám: 108 

 

9. ÉVFOLYAM 
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Tematikai 

egység 
I. Építőegységek és reakcióik 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Az atom, molekula, ion, atommag, elektron fogalma. Elemek: fémek, 

nemfémek, vegyületek, keverékek megkülönböztetése. A periódusos 

rendszer jelentőségének, felépítésének ismerete, használata. Elsőrendű 

kémiai kötések kialakulása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanulók néhány példán át értelmezzék a kérdésfelvetés, a kutatási 

módszer és a magyarázó modell kapcsolatát az anyagok építőegységeit 

kutató természettudományok történetében a 20. század elejéig. Vessék 

össze a különböző modellek érvényességi körét, magyarázó erejét, 

gyakorlati használhatóságát. Ismerjék fel kapcsolatukat a mindennapok, 

valamint a filozófia és a művészetek problémáival (arány, törvény, 

kompozíció). 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák 

Hogyan magyarázható a testek keletkezése, átalakulása és pusztulása? 

Hogyan ragadható meg és mire vezethető vissza a természetben tapasztalt formák 

állandósága?  

Mi magyarázza a vegyületek reakciókészségét és az átalakulás szabályosságát? 

Hogyan hozható összefüggésbe az anyag szerkezete és tulajdonságai? 

1. Térbeli rend- az atom 

 

Az anyag folytonossága 

(Arisztotelész) és atomos 

felépítése (Démokritosz) 

mellett és ellene szóló érvek. 

Az atomokról mint 

erőcentrumokról szóló 

tanítás (vonzás és taszítás). 

Az atomok, mint ellentétes 

töltésű részecskékből álló 

egységek: az elképzelés 

mellett szóló kísérleti 

eredmények (elektrolízis, 

Faraday). Az elektron 

felfedezése, tulajdonságai 

(Thomson).  

A Thomson-modell. 

A proton és a neutron.  

 

 

 

 

 

Az atom és vákuum ókori 

fogalmával magyarázható 

néhány jelenség 

(alakváltozás, rezgések, 

sűrűség) és a nem 

magyarázható problémák 

(formák, szabadesés) 

értelmezése.  

 

 

 

 

> sűrűségváltozás    

> szabadesés  

> rezgések  

 

> fenntarthatóság  

> egészség 

 

 

 

 

2. Radioaktivitás   
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Erős kölcsönhatások. 

Izotópatomok. 

A kötési energia. 

Természetes és mesterséges 

radioaktivitás.  

Gyógyászati diagnosztikai és 

terápiás módszerek. 

Anyagvizsgálati módszerek 

fizikai hátterének 

megismerése. 

 

A radioaktív sugárzás káros 

és gyógyító élettani 

hatásainak azonosítása. 

Az anyagvizsgálati 

módszerek fizikai alapjainak, 

technikai megvalósításainak 

megkülönböztetése, 

jelentőségük felismerése. 

 

 

> a sugárzások  

élettani hatásai  

 

3. Energiatermelés 

 

A maghasadás. 

A láncreakció. 

Az atombomba, az 

atomreaktor, az atomerőmű. 

A magfúzió. 

  

 

 

A nukleáris energiatermelés 

jelentőségének értékelése, 

megvitatása.  A 

maghasadáson és magfúzión 

alapuló energiatermelés 

lehetőségeinek 

összehasonlítása. 

 

 

 

> fenntarthatóság  

 

4. A vegyületek 

 

A vegyület fogalma.  

A moláris tömeg, az 

összegképlet. A szerkezeti 

képlet magyarázata a 

vegyérték fogalommal. 

A kémiai egyenlet. 

 

 

 

 

Összegképlet értelmezése 

tömegarányok és moláris 

tömegek ismeretében. 

Összegképlet és vegyérték 

ismeretében molekulák 

lehetséges szerkezeti 

képleteinek fölírása. 

Egyenletek rendezése (a 

képlet ismeretében az 

anyagmennyiség 

megmaradása alapján). 

Kationok és anionok 

keletkezésének értelmezése 

(elektronfelvétel- és leadás). 

 

 

 

> mol  

> szerkezetvizsgálat a 

szerves kémiában  

  

5. Reakciótípusok 

 

A redox folyamatok 

értelmezése Lavoisier szerint 

(oxigénnel való egyesülés). 

A redox folyamatok 

általánosítása 

(elektronátadás, vagy 

elektroneltolódás).  

A sav-bázis reakciók 

értelmezése Arrhenius 

 

 

Ugyanazon redox folyamat 

értelmezése a töltések 

feltüntetése nélkül és/vagy 

ionos egyenlettel. 

 

Savak és bázisok 

tulajdonságainak kísérleti 

vizsgálata (indikáció). 

 

 

> biológiai oxidáció  

> redukáló és oxidáló légkör  

> fémek korróziója és 

elektrokémiai redukciója  

 

> a szénsav a vérben  

> karbonátok, 

karsztjelenségek 
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szerint (disszociáció), a 

mellette szóló bizonyítékok. 

A pH-skála. 

A sav-bázis reakciók 

Brönsted-elmélete 

(protonátadás).  

Molekulák polaritásának és 

savasságának összefüggése. 

 

Arrhenius érveinek 

megfogalmazása az ionok 

léte mellett. A semlegesítés 

magyarázata, a pH-skála 

használata. 

 

Ugyanazon sav-bázis reakció 

értelmezése Arrhenius és 

Brönsted szerint 

(protonátadásként).  

A savasság magyarázata a 

hidrogén-kötés polaritása 

alapján. 

> az oxigén és a nitrogén 

körforgása  

> sósav a gyomorban  

> ammónia és aminosavak  

> felületaktív anyagok 

polaritása  

 

> savas esők  

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

Atom, atommag, elemi részek, elektronszerkezet, foton, izotóp, erős 

kölcsönhatás, kötési energia, radioaktivitás, anyagvizsgálat, 

láncreakció, maghasadás, magfúzió, atombomba, atomreaktor, 

atomerőmű.vákuum, elem, vegyület, molekula, ion, tömegarány, 

összegképlet, szerkezeti képlet, egyenlet, elektron, proton, neutron, 

izotóp, atommag, elektronegativitás, polaritás. 

 

 

Tematikai 

egység 
II. Anyagi halmazok 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás Halmazállapot, halmazállapot-változások, légnyomás, oldat, százalék 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Modellek alkalmazása gyakorlati jelenségek magyarázatára: a 

halmazállapotokról alkotott kép formálása, az értelmezés elmélyítése. 

Ideális (elvont, egyszempontú) és reális (finomított, árnyaltabb) 

modellek összevetése egymással (és a szavak más értelmű jelentésével). 

Egyedi létező és a belőle képződő sokaság (halmaz) tulajdonságainak 

összefüggése és a halmazban értelmezhető új tulajdonságok megértése. 

Struktúra (rendeződés) és a struktúrához köthető folyamat közti 

kapcsolat értelmezése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák 

Hogyan alkalmazhatók az építőegységek modelljei (részecskék, illetve erőcentrumok) a 

részecskesokaságok (anyagi halmazok) viselkedésének leírására? 

Miből következtethetünk az anyagi halmazok belső rendjére, mi magyarázza ezt? 

Mi történik eltérő halmazállapotú anyagok érintkezésekor?  

Mi történik halmazállapot-változáskor? Létezhetnek-e átmeneti formák, a rendezettség 

„helyi szigetei”? 
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1. A gázok 

 

A levegő jellemzőinek 

kísérleti vizsgálata: vákuum 

(Torricelli) és a légnyomás 

bizonyítása (Pascal 

kísérlete). A barométer és 

gyakorlati használata. 

A nyomás és a térfogat 

összefüggése zárt 

rendszerben.  

Ideális és valóságos gáz 

különbsége. Relatív 

páratartalom, vízgőz 

lecsapódása a levegőből 

(harmatpont). 

 

 

A (higanyos) barométer 

működésének értelmezése 

(magasságfüggés). 

 

A pV=áll. összefüggés 

alkalmazása zárt 

rendszerben. 

Az anyagmennyiség (mol) és 

a térfogat összefüggésnek 

magyarázata ideális gázok 

esetében (Avogadro). 

 

 

> atom és vákuum 

> légnyomás-változások 

 

 

 

> moláris tömeg 

 

> vonzás és taszítás 

magyarázata 

töltéskülönbséggel 

 

 

2. A folyadékok 

 

A térfogatállandóság, a 

változó alak, a hőtágulás és a 

diffúzió magyarázata. 

Párolgás, lecsapódás, fagyás, 

kristályosodás, oldódás 

kapcsolata. 

Oldatok töménysége 

(százalék, koncentráció).  

Diffúzió féligáteresztő 

hártyán át (ozmózis). 

 

 

Diffúzió összehasonlító 

értelmezése gázokban és 

folyadékokban (Brown-

mozgás, lyukvándorlás). 

Kísérlet: diffúzió, illetve 

ozmózis megfigyelése és 

értelmezése. 

Az ozmózis valamely 

biológiai hatásának 

értelmezése (pl. növények 

vízfelvétele). 

Oldatok töménységének 

megadása (számítás). 

 

 

> hőmozgás 

 

 

 

 

 

 

> ozmózison alapuló 

életjelenségek 

3. A szilárd testek 

 

A térfogat- és 

formaállandóság, a hőtágulás 

magyarázata a 

részecskemodellel 

(kristályrács, elemi cella). 

Rácshibák következményei 

(törés).  

Fagyás, kristályosodási góc. 

Olvadás és oldás 

különbsége, az oldódás 

folyamata.  

Folyadékok és gázok 

adszorpciója szilárd felületen 

(hajszálcsövesség).   

Adszorpció hatása a 

folyamatok sebességére: 

 

 

Megfigyelés, önálló munka: 

Kristályformák, törési 

minták megfigyelése és 

rögzítése (fotó, rajz). 

Adszorpciós jelenségek 

értelmezése (pl. 

papírkromatogram). 

Adszorpció és deszorpció 

gyakorlati jelentőségének 

magyarázata (festés, 

illatszerek, talajképződés, 

aktív szén). 

Katalizátor hatásának 

megfigyelése, értelmezése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

> talajszerkezet  

 

> enzimműködés  

 

> szmog  
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katalízis. 

4. Átrendeződések 

 

Kolloid rendszerek a 

mindennapokban (krémek, 

szmog, füst, vér, humusz).  

Folyadékok belső 

rendeződése (mosószerek, 

folyadékkristályok). 

„Intelligens anyagok”, 

nanotechnológia. 

 

 

Diszpergálás és kicsapódás 

értelmezése. 

Kísérlet: kolloid rendszerben 

(pl. tej) kicsapódás, ennek 

egyszerű magyarázata.  

A jelenségek környezeti és 

egészségügyi hatásának 

elemzése (szmogképződés, 

nehézfémionok mérgező 

hatása). 

A mosószerek (felületaktív 

anyagok) hatásának 

megfigyelése (hab, cseppek 

felülete, oldhatóság 

megváltozása) és 

magyarázata a molekulák 

kettős polaritásával. A 

mosóhatás értelmezése 

micellákkal. 

Önálló feldolgozás: a 

modern fizikai kémia néhány 

eredménye, felhasználási 

lehetőségei (pl. fényre 

sötétedő üveg).  

 

 

> környezeti tényezők  

> szappanok, fehérjék, 

enzimek  

 

 

 

 

> sejthártya, membránok  

 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gáz, folyékony, szilárd, diffúzió, ozmózis, kristályrács, kolloid, 

kicsapódás, megkötődés (adszorpció), katalízis, felületaktív anyag. 

 

 

 

Tematikai 

egység 
III. Szerves szénvegyületek 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Növényi és állati tápanyagok, élelmiszerek. Szénhidrátok (szőlőcukor, 

keményítő). Alkoholok, szerves savak (ecetsav), zsírok, olajok, fehérjék. 

Természetes és szintetikus szerves anyagok. A földgáz és a kőolaj 

keletkezése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A szerves vegyületek sokféleségének megismerése, nyersanyagként és 

energiaforrásként történő felhasználásuk jelentősége. A szerves 

vegyületek összetétele, szerkezete és tulajdonságai közötti 

összefüggések felismerése és alkalmazása. A szerves vegyületek 

előfordulása és jelentősége az élő rendszerek felépítésében és 
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működésében. A hétköznapokban előforduló szerves vegyületek 

megismerése, hatásaik, jelentőségük értékelése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák 

Mi az oka a szerves szénvegyületek sokféleségének? 

Hogyan ismerhető meg a szerves molekulák szerkezete, térbeli alakja? Mi a jelentősége 

ennek az ismeretnek? 

Milyen módon kapcsolódhatnak össze a kisebb szerves molekulák óriásmolekulákká, illetve 

hogyan bonthatók le ezek alkotóegységeikre? Hogyan értelmezhető az oxidáció és a sav-

bázis folyamat a szerves molekulák körében? 

Mi a jelentősége a szénvegyületeknek az energiatermelésben, az élő szervezetek 

felépítésében és működésében? 

Milyen felhasználási területei és egészségre gyakorolt hatásai vannak a szerves vegyipari 

termékeknek? 

1. Szénhidrogének 

 

A szerkezet variációi: példák 

szerkezeti izomériára. 

A szénvegyületek tetraéderes 

szerkezete telített 

szénhidrogénekben, példa 

térszerkezeti izomériára 

(kiralitás, van ’t Hoff). 

Legfontosabb kémiai 

reakcióik.  

A szénhidrogének 

oxidációja, jelentőségük az 

energia felhasználásban. 

Biogáz. 

Szénhidrogének közvetlen 

kémiai átalakításaival 

létrehozható szerves 

vegyületek tulajdonságai, 

felhasználásuk (halogenidek, 

műanyagok). A műanyagok 

okozta környezeti károk 

megszüntetésének 

lehetőségei.  

 

 

 

Oxidáció, szubsztitúció, 

addíció és polimerizáció 

megkülönböztetése, példák, 

gyakorlati jelentőségük 

felismerése (pl. műanyagok). 

Szubsztitúciós reakciókkal 

létrehozható néhány 

vegyület (egyenlet). 

A felhasználás környezeti 

következményeinek 

elemzése. 

Térszerkezet és izoméria 

bemutatása pl. 

pálcikamodellel.  

Az eltérő szerkezet néhány 

lehetséges gyakorlati 

következményének 

megfogalmazása (pl. 

oktánszám). 

 

 

> oxidáció  

 

 

 

> a kőolaj mint ásványkincs  

 

 

> freonok hatása az 

ózonrétegre ,üvegházhatás  

 

> összeg- és szerkezeti 

képlet  

 

 

 

 

 

1. 2.Oxigéntartalmú 

szénvegyületek 

2.  

A funkciós csoportok 

szerepe az oxigéntartalmú 

vegyületek 

 

 

 

Tetszőleges vegyület 

azonosítása funkciós csoport 

(oxo, hidroxil, éter, karboxil, 

észter) alapján. 
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megkülönböztetésében, 

rendszerezésében. 

Az alkoholok kémiai 

sajátosságai, gyakorlati 

jelentőségük, élettani 

hatásaik. 

A legfontosabb karbonsavak 

előfordulásának és 

felhasználásának jellemző 

területei. 

Az észterek szerepe az 

élővilágban. 

Tisztítószerek és 

kozmetikumok összetevői, 

hatóanyagai (felületaktív 

anyagok, membránok). 

A szénhidrátok 

csoportosítása, felépítése, 

élettani jelentősége. 

 

Karbonsav sav-bázis 

reakciójának fölírása. 

Az észterek legfontosabb 

csoportjainak (zsírok, 

olajok) és a belőlük nyerhető 

szappanok szerkezetének 

bemutatása.  

 

Kísérlet: szőlőcukor és 

keményítő tulajdonságainak 

vizsgálata, magyarázata. 

 

 

> sav-bázis reakciók  

 

 

 

> felületaktív anyagok  

 

 

> fotoszintézis egyenlete  

 

> vércukorszint  

3. Nitrogéntartalmú 

szénvegyületek  
 

Ammónia és aminosav sav-

bázis sajátságai. 

A fehérjék kialakulása, 

kémiai összetétele, 

szerkezete, tulajdonságai. 

A fehérjék szerepe az élő 

szervezetek felépítésében és 

működésében, az enzimek 

hatásának magyarázata. 

A fehérjék mint kolloidok. 

Az élelmiszerek összetevői, 

hatásuk az egészség 

megőrzésére. 

 

 

 

Peptidkötés kialakulása és 

hidrolízise (egyenlet). 

Enzimhatás magyarázata a 

kulcs-zár modell alapján. 

Enzimmérgek hatásának 

értelmezése.  

Teljes értékű fehérjék 

magyarázata. 

 

 

 

> aminosavsorrend, fehérje-

szintézis (DNS)  

 

> katalízis  

 

 

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Szénhidrogének, földgáz és kőolaj, funkciós csoportok, alkoholok, 

karbonsavak, észterek, lipidek, tisztítószerek és kozmetikumok, 

felületaktív anyagok, membránok, szénhidrátok, édesítőszerek, 

fehérjék, kolloid rendszerek, enzimek, műanyagok. 

 

 

Tematikai 

egység 

 

IV. Haladó mozgások 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Helyváltoztatás, viszonyítási pont ismerete. Méretek, mértékegységek, 

mérés fogalma. Út-idő kapcsolat, sebesség, átlagsebesség jelentése. 

Egyenes vonalú mozgások, körmozgás jelenségének ismerete. Gyorsulás 
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fogalmának bevezetése. Az erő fogalma, mérése. Az erő kapcsolata a 

sebességváltozással. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A természeti környezet állandóságának és változásának leírása, 

magyarázatának megismerése. A nyugalom és mozgás 

viszonylagosságának felismerése. A mozgó testek állapotának leírásához 

használható mennyiségek, mértékegységek megismerése, mérése, 

összefüggéseik alkalmazása. Az egyenes vonalú mozgások jellemzése, 

összevetése a hétköznapi haladó mozgások tapasztalataival. A mozgások 

okát jelentő erő fogalmának megalkotása, hatásának, mértékének 

értelmezése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák 
Mit jelent a „minden szakadatlan mozgásban van” kijelentése? Milyen fizikai 

mennyiségekkel lehet mérni, leírni az egyszerű mozgásokat? Milyen hatás vezethet a 

mozgások okának felderítéséhez? Milyen törvények írják le a mozgások során létrejövő 

jelenségeket? Hogyan lehet értelmezni, alkalmazni a fogalmakat, törvényeket a hétköznapi 

megismerés során megfigyelhető mozgásokra, változásokra? 

1. Mozgásban 
 

Az egyenes vonalú 

egyenletes és egyenletesen 

gyorsuló mozgások 

jellemzése és 

összehasonlítása. 

Pálya, út, elmozdulás. A 

vonatkoztatási rendszer. 

Átlagsebesség, pillanatnyi 

sebesség. 

A gyorsulás. 

A szabadesés. A nehézségi 

gyorsulás. 

 

 

 

 

Összefüggések 

meghatározása a mozgó 

testek által megtett 

távolságok és a mozgás 

közben eltelt idő között, 

kísérletek, mérések 

elvégzése az összefüggések 

igazolására. 

Az egyenes vonalú 

mozgások 

megkülönböztetése és 

összehasonlítása: 

adatok és grafikonok 

elemzése, a mozgások mért, 

számított értékei alapján. 

 

 

 

 

 

2. Az erő 
 

A lendület származtatása, a 

lendületváltozás alapján 

bevezetett erő fogalma. 

A mozgásokról szerzett 

tapasztalatok, megfigyelések 

magyarázata 

Newton törvényei alapján: 

 

 

A newtoni mechanika 

kialakulásának történeti 

bemutatása. 

 

Newton törvényeinek 

értelmezése és alkalmazása a 

mozgások sajátosságainak 

elemzésére, a hétköznapi 

mozgások tapasztalatainak 

 

 

> az égitestek mozgása  
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a tehetetlenség törvénye, a 

dinamika alapegyenlete, a 

hatás-ellenhatás. 

 

 

A nehézségi erő, a súly. 

A rugalmas alakváltozás. 

A súrlódás jelensége: 

csúszási súrlódás, tapadási 

súrlódás, gördülési 

ellenállás. 

 

 

magyarázatára: kísérletek 

bemutatásával, 

értelmezésével, 

megtervezésével. 

 

Egyszerű kísérletek 

tervezése, elvégzése, 

mérések végrehajtása. 

 

3. Az energia 

 

A mechanikai energia 

létrehozása, fajtái, 

átalakításuk: mozgási 

energia, helyzeti energia, 

rugalmas energia. 

 

 

 

 

 

A mechanikai energia 

fajtáinak megkülönböztetése: 

az egyes energiák értékét 

meghatározó tényezők 

megállapítása egyszerű 

kísérlettel, következtetés az 

energiafajták átalakításának 

lehetőségeire, megoldásaira. 

 

 

> megújuló energiaforrások  

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Helyzetmeghatározás, távolságmérés, 

időmérés, egyenes vonalú egyenletes és egyenletesen gyorsuló 

mozgások, lendület, Newton törvényei, tehetetlenség, erő, hatás-

ellenhatás, mechanikai energia. 

 

 

 

 

Tematikai 

egység 
V. Elektromágnesség 

Órakeret: 

6 óra 

Előzetes tudás 

Elektromos és mágneses jelenségek, az elektromos töltés, mágneses 

pólusok. A Föld mágnessége. Az elekromos vezetők, szigetelők. Az 

elektromos egyenáram, váltakozó áram. Generátorok, motorok. Az 

elektromos energia előállítása, szállítása, az elektromos hálózatok. Az 

elektromos áram élettani hatásai. A fény fizikájának alapjai, a fény 

felbontása. A látás fizikai alapjai. A fényjelenségek gyakorlati 

alkalmazásai, hatásai. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A elektromos és mágneses jelenségek, kölcsönhatások összefüggésének 

megállapítása, az elektromágnesség fogalmának megalkotása, 

jelentésének feldolgozása. Az elektromos áram kialakulásának 

folyamata, az elektromos energia előállításának és felhasználásának 

lehetőségei, jelentősége. Az áram kémiai és mágneses hatása gyakorlati 

alkalmazásának bemutatása. Az elektromágneses hullámok 

kialakulásának, teljes spektrumának megismerése. A fény 
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hullámmodelljének, a látás folyamatának értelmezése. Színek 

jelentőségének bemutatása a természetben és a művészetben. A 

fényterjedésén alapuló optikai eszközök használatának elemzése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák 
Hogyan alakította ki az elektromos és mágneses alapjelenségek megfigyelése, magyarázata 

a gyakorlati elektromosság és az elektromágnesség felhasználásának lehetőségeit? 

Milyen következményekkel jár az elektromos áram felhasználása gépek, készülékek 

működtetésében? 

Milyen lehetőségeket biztosít az áram kémiai és mágneses hatásának alkalmazása? 

Milyen hullámok alkalmazását teszi lehetővé az elektromágneses sugárzás teljes spektruma? 

Hogyan terjed a fény, mi jellemzi a látható fény hullámtartományát? 

Milyen optikai eszközök működése alapszik a fény terjedési jelenségein?  

1. Mezők kölcsönhatása 

 

Az elektromos áram 

kialakulása, vezetők és 

szigetelők.  

 

Áramvezetés folyadékokban, 

a galvánelemek kialakulása, 

működése. 

 

Az elektromos munka és 

teljesítmény. 

 

A mágneses mező 

jellemzése, az elektromos 

mező és a mágneses mező 

kölcsönhatása, az 

elektromágneses indukció 

jelensége. 

 

 

 

Az elektromosság, az 

elektromágnesség technikai 

fejlődését megalapozó 

elméleti tudás 

kialakulásának és 

kibontakozásának 

rendszerezése források 

elemzésével, időskálák 

készítésével: korok, tudósok, 

kísérletek, felfedezések. 

Az áramvezetés 

tanulmányozása kísérletek, 

modellek-szimulációk 

segítségével. 

Az elektromos fogyasztás 

mértékének elemzése a 

háztartások adatai alapján. 

Az indukciót bemutató 

kísérletek értelmezése és 

elemzése. 

 

 

> az elektromos töltések, 

elmozdulás az anyagokban, a 

szigetelők szerkezete  

 

> az elektromos áram kémiai 

hatása  

 

 

2. Elektromos hálózatok 
 

A váltakozó feszültség és 

váltakozó áram jellemzői. A 

váltakozó áram előállítása, 

szállítása, a transzformátor 

felépítése és működése. 

 

 

 

Az elektromos és a 

mágneses jelenségeken, 

kölcsönhatásokon alapuló 

technikai eszközök 

működése fizikai alapjainak 

bemutatása és értelmezése, 

modellek, ábrák, animációk 

megalkotásával, 

felhasználásával. 
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3. Elektromágneses 

sugárzás 
 

Az elektromágneses 

sugárzás spektruma, az 

elektromágneses hullámok 

gyakorlati alkalmazása.  

A fény színekre bontása, 

hullámként való terjedése, a 

látás fizikai alapjai. 

A geometriai optika alapjai, 

az optikai eszközök 

működése. 

 

 

 

Az elektromágneses 

hullámok kialakulásának, 

terjedésük 

törvényszerűségeinek 

megismerése, az 

elektromágneses sugárzás 

teljes spektrumának, 

alkalmazási lehetőségeinek 

bemutatása. 

A fény kettős természetéből 

adódó terjedési jelenségek 

vizsgálata kísérletekkel, 

modellek értelmezésével. 

 

 

 

 

 

 > látáshibák   

 

Kulcsfogalmak 

/fogalmak 

Elektromos áram (egyenáram, váltakozó feszültség és áram) elektromos 

és mágneses mező, elektromágneses indukció, transzformátor, 

elektromágneses spektrum, elektromágneses hullámok, hullámoptika, 

geometriai optika. 

 

 

 

 

Tematikai 

egység 
VI. Tájékozódás térben és időben 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
(az általános 

iskolából) 

A Föld alakja, mozgásai, és ezek következményei (napszakok, évszakok 

váltakozása, időszámítás). Alapvető tájékozottság a térbeli és az időbeli 

nagyságrendekben. A térkép és a földgömb fogalma, ábrázolása és 

méretaránya. Szemléleti térképolvasás. A földrajzi fokhálózat elemeinek 

használata, tájékozódás a fokhálózat segítségével. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tudományos módszerek és ismeretek tudatos alkalmazása a 

mindennapi életben. A feltevések megvizsgálása. Eltérő modellek 

összevetése.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák 

Milyen modellek értelmezik a Naprendszer felépítését és tagjainak mozgásait? 

Milyen tapasztalatok igazolják a Föld alakját? 

Melyek az időszámítás csillagászati alapjai?  
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Milyen kapcsolatban állnak az égitestek mozgásával? 

Hogyan alakul ki a holdfogyatkozás és a napfogyatkozás? Miért alakulnak ki a holdfázisok? 

   

1. A Naprendszer és az 

azon túli világ 
 

A Nap, a Hold 

sajátosságainak 

megismerése, hatásuk a földi 

életre. A csillagfejlődés 

folyamata, a kémiai 

evolúció. 

A Naprendszer bolygóinak 

összehasonlítása mozgásuk, 

fizikai paramétereik, 

anyaguk, légkörük alapján. 

A távoli galaxisok 

felfedezésének eredményei, 

az exobolygók kutatása. 

 

 

A Naprendszer 

objektumaival összefüggő 

ismeretek összefoglalása, a 

kutatásra váró problémák 

megismerése, a lehetőségek 

bemutatása, megvitatása. 

 

 

 

> a kémiai elemek 

kialakulása, fejlődése, a 

kémiai anyagok a 

Világegyetem egészében és a 

földi környezetben  

 

2. A Föld alakja  

 

A földátmérő és a 

csillagászati távolságok 

mérése (Eratoszthenész, 

Arisztarkhosz). 

Mai mérési módszerek. 

A Föld alakjának pontosabb 

mérése (forgási ellipszoid, 

geoid).  

Távérzékelés; 

földmegfigyelő műhold-

családok, a műholdfelvételek 

típusai és alkalmazásuk 

lehetőségei. 

 

 

Geometriai módszerek 

alkalmazásának értelmezése 

a térképezésben és a 

csillagászatban. 

A Föld gömb alaktól való 

eltérésének indoklása. 

Természeti jelenségek 

(hegységrendszerek, folyók, 

ciklonok) azonosítása 

műholdfelvételeken. 

 

 

> a Galaxis felfedezése  

 

 

 

> egyenletes mozgások  

> rádióhullámok  

  

 

3. Égi és földi mozgások 
 

Világképek kibontakozása az 

ókortól Keplerig. (A föld- és 

napközéppontú modellek) 

 

Égtájak, tájolás. Földrajzi és 

mágneses észak. 

 

Nap, évszak, év. 

Nevezetes időpontok 

(tavaszi és őszi 

napéjegyenlőség, nyári és 

téli napforduló).  

 

 

Tapasztalatok (napszakok, 

évszakok váltakozása) 

magyarázata föld- és 

napközéppontú világleírások 

alapján (Arisztotelész, 

Ptolemaiosz) (Kopernikusz, 

Kepler). 

 

Égtájak megállapítása a Nap 

mozgása (gnómon), a 

csillagok alapján és 

iránytűvel.  

 

 

> kerületi- és szögsebesség  

 

 

> elektromágnesség  

 

 

> időegységek fényhullámok 

alapján  
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Holdfázisok, hold- és 

napfogyatkozás. 

 

Holdhónapok és naptári 

hónapok közötti kapcsolat. 

 

 

Földrajzi fokhálózat, 

nevezetes hosszúsági körök, 

zónaidő, nevezetes 

szélességi körök, szoláris 

éghajlati övezetek. 

Kapcsolat a zónaidők és a 

hosszúsági körök között. 

Időegységek csillagászati 

alapú megállapítása a 

földközéppontú és a 

napközéppontú leírás szerint. 

Nevezetes időpontok 

meghatározása a Földről 

szemlélve. 

A Hold fázisainak oka, hold- 

és napfogyatkozások 

magyarázata. 

 

 

 

Helymeghatározás a 

földrajzi fokhálózat alapján.  

Helyi idő megadása a 

zónaidők segítségével. 

A szoláris éghajlati övezetek 

határainak csillagászati 

magyarázata.  

 

 

 

 

 

 

 

> övezetesség  

Problémák 

Melyek a térképi ábrázolás alapelvei és eszközei?  

Hogyan jelenik meg egy térképi ábrázolásban, hogy mit tartunk fontos szempontnak?  

Milyen következtetéseket lehet levonni térképek segítségével?  

Hogyan tudod ábrázolni saját lakóhelyed, iskolád környezetét egy saját magad által készített 

térképen? Hogyan kell használni a Google Map-et és egyéb térképszoftvereket? 

4. Az űrkutatás 
 

Az űrkutatás irányai, 

költségei, társadalmi hatásai, 

a kísérletek eredményeinek 

hasznosítása a földi 

körülmények között. 

 

 

Az Univerzum kutatása 

eredményeinek, hatásainak  

értékelése. A technikai 

eszközök tökéletesítésének, 

a fejlesztés szerepének 

megítélése a Világegyetem 

megismerésében: adatok, 

kísérletek, filmek, források, 

képek elemzése. 

A Világegyetem 

keletkezésével, jövőjével 

összefüggő tudományos 

elméletek, nézetek, legfőbb 

megállapítások megvitatása. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

5. A térkép  
 

 

 

Távolság- és 

magasságmérések a 

térképen.  

 

 

> fajok földrajzi elterjedése  
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A vetület fogalma, fajtái; 

térképi jelrendszerek. 

Domborzatábrázolás. 

Méretarány, aránymérték.  

Földrajzi adatokkal dolgozó 

informatikai rendszerek 

(GIS, Geographic 

Information System).  

 

Gyakorlati térképészet 

(GPS).  

 

Eltérő szempontú 

szaktérképek (tematikus 

térképek) szempontjainak 

fölismerése, különböző 

ábrázolási módok előnyeinek 

összevetése.  

 

Térképi és számítógépes 

gyakorlatok elvégzése. 

 

 

 

 

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Űrkutatás, Nap, Hold, Naprendszer 

Geocentrikus-, heliocentrikus világképek, kozmikus környezet, 

Arisztotelész, Eratoszthenész, Arisztarkhosz, Ptolemaiosz, 

Kopernikusz, Kepler, Newton, GPS, GIS, távérzékelés, mesterséges 

égitestek, Greenwich, dátumválasztó vonal, valódi napidő, középidő, 

helyi idő, meridián, zónaidő, időzóna, térkép, vetület, szintvonal, 

méretarány. 

 

 

Tematikai 

egység 
VII. Belső erők 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

A Föld alakja, felépítése. A szárazföldek, óceánok elhelyezkedése. 

Tájékozottság a földtörténet időrendjéről. Domborzati és felszínformák 

felismerése képen, térképen, jellemzőik ismerete. A hazánkban 

előforduló leggyakoribb üledékes és vulkáni kőzetek előfordulásának, 

tulajdonságainak ismerete. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A kőzetbolygó, mint változó rendszer bemutatása. Az oksági 

gondolkodás erősítése. Földtani események időléptékének, sorrendjének 

ismerete. A környezet iránti felelősségérzet növelése. Megalapozott 

érvelés kialakulása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák 

Hogyan ismerhetjük meg a földrészek múltbeli elhelyezkedését?  

Mivel magyarázható a vulkanizmus, a földrengések? Hogyan mérhető a földrengések 

erőssége? Mi okozza az eltérő működésű vulkánokat? 

Milyen módszerek segítségével vizsgálhatjuk a Föld belső szerkezetét? 



210 
 

1. Kontinensvándorlás, 

lemez-tektonika 

 

A kontinensek, illetve 

kőzetlemezek mozgása, 

óceánok kialaulása mellett 

szóló földtani, biogeográfiai 

és klimatológiai bizonyítékok.  

 

 

 

 

Wegener bizonyítékainak 

összevetése a lemeztektonika 

elméletét alátámasztó 

érvekkel. 

 

 

 

> nyomás  

 

> hőtan  

2. A Föld belső szerkezete  

 

A belső geoszférák 

jellemzői. 

A földrengések oka, 

mérésük, előrejelzésük, 

kísérőjelenségeik. Cunami 

(tengerrengés) kialakulása. 

 

 

Rengéshullámokkal végzett 

vizsgálatok tapasztalatainak 

magyarázata ábraelemzés 

alapján. A földmágnesesség, 

mágneses deklináció, 

geotermikus gradiens 

jellemzése grafikonok, 

térképek alapján. A Föld 

belső geoszféráinak 

jellemzése a határfelületeken 

tapasztalt nyomás, 

hőmérséklet- és 

sűrűségváltozás alapján.  

 

 

 

> hullámok  

 

> radioaktivitás  

3. A lemezszegélyek 

 

A kőzetlemezek fajtái, 

egymáshoz viszonyított 

mozgásuk és ezek földtani 

következményei 

(hegységképződés).  

Vulkánosság és az emberiség 

kapcsolata. 

Vulkáni kísérőjelenségek 

(fumarola, szolfatára, 

mofetta, gejzír). 

 

 

Közeledő- és távolodó, 

egymás mellett elcsúszó 

lemezszegélyek földtani 

okainak és 

következményeinek 

magyarázata szaktérképek 

alapján. A Föld nagy 

hegységrendszerei 

kialakulásának vizsgálata és 

összehasonlításuk. Gyűrt- és 

rögös (vetődéses) formák 

jellemzése. 

A hegységképződés 

folyamatának és a 

vulkanizmus jelenségeinek 

magyarázta. A lemezszegély, 

a vulkáni forma és a 

kőzetminőség kapcsolatának 

bemutatása jellemző példák 

alapján. A vulkáni 

utóműködések magyarázata. 

 

 

 

 

> nyomás, hőtan  

 

> hullámmozgások  
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4. A kőzetek anyagainak 

körforgása: 

 

A kőzetek osztályozása 

genetikus kapcsolatuk 

alapján. Ásványok, ércek, 

kőzetek, ásványkincsek, 

energiahordozók kapcsolatai.  

 

 

 

A kőzetek csoportosítása 

(magmás, üledékes és 

átalakult) ásványi 

összetételük, kialakulásuk, 

felhasználásuk alapján. 

Jellemző hazai kőzetfajták 

fölismerése és 

előfordulásának jellemzése.  

 

 

 

> építőegységek, anyagi 

halmazok  

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Geoszféra, földköpeny, asztenoszféra, geotermikus gradiens, 

földmágnesesség, mágneses deklináció, kőzetlemez-mozgás, 

hegységképződés, földrengés, vulkanizmus, vulkáni utóműködés, 

szerkezeti mozgás, kőzet, ásvány, magmás, üledékes és átalakult kőzet, 

ércásvány. 

 

 

 

 

Tematikai 

egység 
VIII. A külső geoszférák földrajza 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
 

A szárazföldek, óceánok elhelyezkedése. Az alapvető domborzati és 

felszínformák felismerése, jellemzőinek ismerete. Időjárási elemek és 

jelenségek felismerése, térbeli és időbeli változásai. A víz körforgása és 

halmazállapot-változásai. Óceánok, tengerek elhelyezkedése. A folyók 

felszínformáló munkájának jellemzői, példái. Az árvíz. A tavak 

jellemzői. Hazánk legnagyobb folyói és tavai. Az egyes kontinensek 

legjelentősebb folyói, tavai. Talajvíz, hévíz fogalma, hazai előfordulásuk 

példái. Vízszennyezés. Az éghajlat és az időjárás fogalma, az éghajlati 

elemek felismerése. A Föld gömb alakjának következménye. Az éghajlati 

övezetesség kialakulásának okai. Az egyes kontinensek tipikus 

éghajlatainak és Magyarország éghajlatának jellemzői. Az éghajlati 

elemek, az éghajlatot alakító és módosító tényezők szerepe. Éghajlati 

diagram olvasása. Az éghajlati övezetesség okai. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A légkör folyamatainak a Föld egészére gyakorolt hatásának bemutatása. 

Az időjárás okozta veszélyhelyzetek felismerése. 

A vízburokban lezajló folyamatok társadalmi-gazdasági 

következményeinek felismerése.  

Annak felismertetése, hogy az éghajlat meghatározó jelentőségű más 

földrajzi tényezők alakításában. A földrajzi övezetesség elemeinek 

megismertetése során a rendszerszemlélet kialakulása. Annak 

megértetése, hogy az egyes elemekben bekövetkező változások az egész 

bolygónkra kiterjedő övezetesség rendszerének megbomlásához is 

vezethetnek és átalakíthatják, illetve létében veszélyeztethetik az egyes 

társadalmak életterét. 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák  

Mi magyarázza az időjárási jelenségeket? Hogyan jelezhetők előre? 

Milyen hatásokra áramlik a levegő és a víz, milyen következményei vannak ennek?  

Hogyan befolyásolja az emberi tevékenység a levegő és a víz összetételét, mik a 

következmények?  

Milyen erőhatások alakítják a földfelszín formakincsét? Hogyan befolyásolja a kőzetek 

összetétele az aprózódás, illetve a mállás folyamatát? Hogyan vesznek részt a külső erők a 

földfelszín alakításában? 

1. A légkör anyaga és 

szerkezete 

 

A légkör állandó, változó és 

erősen változó 

koncentrációjú gázai. 

A víz a légkörben. 

Kondenzációs magvak, 

szerepük a 

csapadékképződésben.  

 

Az atmoszféra rétegei 

felosztásának alapja 

(összetétel, a hőmérséklet, a 

nyomás és a sűrűség 

magasság szerinti változása).  

A troposzféra mint az 

időjárási folyamatok tere. 

A légkör földi életet védő 

szerepe. 

 

 

 

 

A szén-dioxid, vízgőz, metán 

és más szennyező anyagok 

változó arányának 

magyarázata.  

A víz három 

halmazállapotának 

jellemzése a földi légkörben. 

 

A levegőburok 

határfelületeinek jellemzése 

grafikon, adatsor alapján    

A légkör egyes rétegeinek 

összehasonlítása 

(hőmérséklet, nyomás, 

összetétel szerint) adatok, 

grafikonok alapján.  

A troposzféra szerepének 

magyarázata a földi élet 

fennmaradása 

szempontjából. 

 

 

 

 

>  gáztörvény, hőmérséklet-

nyomás összefüggései 

 

 

2. A légköri folyamatok 

dinamikája 

 

Az időjárás fogalma és 

elemei  

(a napsugárzás, a levegő 

hőmérséklete, nyomása, 

páratartalma, a felhőzet és a 

csapadék). 

A szél kialakulása. 

A levegő páratartalma, a 

csapadékképződés típusai.   

 

 

 

 

A levegő felmelegedésének 

értelmezése (napi és évi 

ritmus szerint) grafikon 

alapján. 

A levegő felmelegedésének 

és a szél kialakulásának 

magyarázata. A levegő 

felmelegedését meghatározó 

és módosító adottságok 

 

 

 

> építőegységek, anyagi 

halmazok  

 

 > hőtan, gáztörvények  

> relatív- és abszolút 

páratartalom értelmezése. 

Halmazállapot-változások  

 

> fény  
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Időjárási szélsőségek oka, 

hatása az emberi 

környezetre. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Városi légszennyezés, városi 

klíma. 

értelmezése a helyi szelek 

kialakulásában.  

A légmozgások 

tulajdonságainak jellemzése. 

Talaj menti és hulló 

csapadékfajták 

összehasonlítása 

keletkezésük alapján (pl. dér, 

harmat, eső, hó). 

A hideg- és melegfront 

összehasonlítása 

(kialakulások oka és 

csapadékformáik szerint).  

Meteorológiai jelentés, 

műholdkép értelmezése, 

elemzése. 

Adatsorok alapján az emberi 

hatások magyarázata a 

levegő összetételére és a 

helyi időjárásra. 

3. A vízburok tagozódása  

 

A világtenger fogalma, 

felosztása, a tengeráramlatok 

éghajlat-befolyásoló hatása.      

 

 

 

Ábra alapján a földi 

vízkészlet megoszlásának 

jellemzése a geoszférák 

között.  

Szaktérképek alapján 

különböző égövön fekvő 

tengerek vizének 

összehasonlítása 

(jégborítottság, hőmérséklet, 

sótartalmuk összefüggése a 

beömlő folyókkal és a 

párolgással).  

Fizikai és kémiai adatok 

alapján az óceánok vizének 

jellemzése (hőmérséklet, 

sűrűség, fajhő, sótartalom), 

következtetések levonása 

hatásaikra (éghajlat-

módosító szerep).  

 

 

> Fajhő, felmelegedés, 

energiaáramlás  

 

> szaktérképek  

4. A szárazföldek felszín 

alatti vizei  

 

A felszín alatti vizek fajtái, a 

belvíz jelentősége.  

 

A karsztvíz. 

 

 

 

 

Jellemzés és összefüggés 

megállapítása ábra alapján. 

A felszín alatti vizek 

földtani, fizikai és kémiai 

 

 

 

 

 

 

 

> sav-bázis reakciók  
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A vízben oldódó gázok 

hatása a víz minőségére. 

sajátosságainak a jellemzése 

adatok alapján.  

A karsztformák 

kialakulásának magyarázata. 

A szén-dioxid, az oldott 

szénsav hatása a víz 

kémhatására (egyenlet), 

mészkövet oldó hatása 

(kísérlet, magyarázata 

egyenlettel). 

Karsztjelenségek jellemzése 

képek alapján. 

A felszíni és felszín alatti 

vizek szerepének 

magyarázata az 

ivóvízellátásban és a 

gazdálkodásban.  

A helyes vízgazdálkodás 

alapelveinek magyarázata. 

 

 

> oldatok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> vízszennyezés 

Problémák  

Mitől függ az éghajlat (klíma)?  

Hogyan befolyásolja a Föld alakja a napsugarak hajlásszögét? Ennek milyen hatása van a 

Föld felmelegedésére? 

Milyen tényezők módosítják a szoláris éghajlati övezetek határait? 

Hogyan alkalmazkodtak az életközösségek az egyes övezetek környezeti feltételeihez?  

Milyen felszínformáló folyamatok jellemzők az egyes övezetekre?  

Hogyan következtethetünk az élőlények testfelépítésből a funkciókra, a funkciókból a 

környezet feltételeire? 

5. Szoláris és földrajzi 

övezetesség 

 

Szoláris övezetesség, 

földrajzi övezetesség. 

A tengelyferdeség és a 

nevezetes szélességi körök 

kialakulásának kapcsolata.  

Az időjárás és az éghajlat 

kapcsolata.  

 

 

 

 

 

Az éghajlat kialakulásában 

és változásában szerepet 

játszó csillagászati 

adottságok és a geoszférák 

hatásainak magyarázata.    

A szárazföldek és a tengerek 

éghajlatmódosító hatásának 

értelmezése.  

A légkör fizikai 

folyamatainak eltérő tér- és 

időléptékű jellemzése.  

     

 

 

 

> Hőtan, hőtágulás  

 

6. A biomok földrajzi rendje és 

élővilága 
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A Föld éghajlata övezetes 

elrendezésű.  

Az általános légkörzés és az 

övezetek jellemző éghajlata. 

 

Az éghajlattól függ a folyók 

vízjárása, a felszínformák 

pusztulása, a természetes 

növénytakaró és annak 

állatvilága és a talajok 

kialakulása. 

A forró, a mérsékelt és a 

hideg éghajlati övezet és 

azok éghajlati övei. 

A csapadékátlagok, a 

besugárzás, a kőzetminőség, 

az aprózódás és a mállás 

kapcsolata. 

Milyen okokra vezethető 

vissza az egyes övezetek, 

illetve övek kialakulása? 

 

A hegyvidéki övezetesség. 

 

 

 

Alkalmazkodás a nedves és a 

száraz környezethez (mohák, 

kaktuszok). 

Alkalmazkodás az évszakos 

változásokhoz (évgyűrűk, 

lombhullatás). 

 

Alkalmazkodás a nedves és a 

száraz környezethez 

(kétéltűek – hüllők). 

Alkalmazkodás a hideghez 

és a meleghez (emlősök, 

madarak). 

Alkalmazkodás a 

táplálékforrás évszakos 

váltakozásához (vándorlás, 

téli álom). 

 

 

 

Klímadiagramok, 

szaktérképek alapján az 

egyes éghajlati övezetek és 

azok öveinek jellemzése.  

Az évi hőmérséklet- és 

csapadékjárás, a folyók 

vízjárása, a talaj és a 

természetes növénytakaró 

sajátságainak összefüggései  

(esőerdő, szavanna, térítői 

sivatag zonalitása, valódi 

mérsékelt övben a 

lombhullató erdő, 

erdőssztyepp, sztyepp, 

mérsékelt övi sivatag 

zonalitása). 

  

Klímadiagram alapján a 

mérsékelt övezet jellemzése, 

az óceántól való távolság és 

csapadékképződés 

összefüggésének kapcsolata. 

A hegységekben az éghajlati 

és növényzeti övek függése a 

hegység magasságától és 

földrajzi szélességétől. 

  

Bőrszövet (kutikula, 

gázcserenyílások), 

szaporodásmód 

(megtermékenyítés módja), 

szervek (gumók), kapcsolata 

a környezet víztartalmával. 

A környezet évszakos 

változásaihoz való 

alkalmazkodás magyarázata 

néhány példán (monszun, 

hideg övezet). 

Szaporodási stratégia és a 

környezet kapcsolatának 

magyarázata néhány példán 

(kérészéletűek, liánok, a 

rovarbeporzás változatai). 

A kültakaró, a légzés, a 

szaporodás 

alkalmazkodásának 

magyarázata néhány példán. 

A napi és évi életritmus és a 

környezet jellemzői 

> az élőlények környezete és 

viselkedése  

  

> szaktérképek  
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összefüggésének elemzése 

néhány példán.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Külső geoszférák, aprózódás, mállás, kőzetminőség, erózió, a víz, a 

szél, a jég pusztító és építő munkája, állandó, változó, erősen változó 

koncentrációjú gáz, troposzféra, sztratoszféra, mezoszféra, exoszféra, 

ionoszféra, albedo, a hőmérséklet napi és éves járása, izoterma, izobár, 

termikus egyenlítő, főnszél, harmatpont, relatív páratartalom, 

felhőtípus, talaj menti csapadék, hulló csapadék, időjárás-előrejelzés, 

ózonréteg, globális felmelegedés, savas csapadék, talajvíz, belvíz, 

rétegvíz, hévíz, vízrendszer, fertő, mocsár, láp, eutrofizáció, 

szakaszjelleg, gleccser, moréna, karsztjelenség, karsztforma. 

Szoláris éghajlati övezetesség, valódi éghajlati övezetesség, földrajzi 

övezetesség, övezet, öv, terület, vidék, zonális talaj, természetes 

élővilág, függőleges övezetesség, erdőhatár, hóhatár. 

 

 

 

Tematikai egység IX. Kibontakozás – evolúció a Földön 
Órakeret 

 6 óra 

Előzetes tudás 

Élőlények és élőlénycsoportok alkalmazkodása környezetükhöz. 

Földtörténeti események lemeztektonikai magyarázata. 

Az alkalmazkodások evolúciós értelmezése. A fejlődés jellemzői az 

egyéni életben.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tudománytörténeti folyamatok értelmezése a modellek, az 

elképzelések, az egymást váltó vagy egymást kiegészítő elméletek 

megszületéseként és háttérbe szorulásaként. 

A véletlen szerepének és a valószínűség fogalmának alkalmazása. 

Evolúciós, környezet- és természetvédelmi szempontok 

összekapcsolása. Módszerek, tudományos eredmények és ezek 

érvényességi körének elemzése.  

Természeti értékek és károk, környezeti károk felismerése, a cselekvési 

lehetőségek felmérése, a környezet iránti felelős magatartás erősítése. 

A fejlődéstörténeti rendszer vizsgálatát szolgáló módszerek 

értelmezése. A kőzetbolygó, mint változó rendszer bemutatása. Az 

oksági gondolkodás erősítése. Helyes időképzet kialakítása, az 

események sorrendiségének felismerése. A környezet iránti 

felelősségérzet növelése. Megalapozott érvelés kialakulása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák 

Milyen volt az ősi Föld? Hogyan nyerte el mai arculatát?  

Mikor és hogyan jelent meg rajta az élet, és az hogyan befolyásolta környezetét? Miből 

következtethetünk ezekre a változásokra? Hogyan lehet megállapítani a kőzetek és az 

ősmaradványok korát? 

Miből következtethetünk a kontinensek egykori helyzetére, az ősi éghajlatra, és miért fontos 
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ez a jelenben? 

Hogyan alkalmazkodnak az élőlénycsoportok a változó körülményekhez? Hogyan 

befolyásolta ezt a folyamatot az ember szándékosan (nemesítés), vagy akaratlanul 

(járványok kialakulása)? Milyen vizsgálatok alapján következtethetünk az élőlények 

evolúciós múltjára, és mi jelezhető előre a jövőből? Mikor és hogyan befolyásolhatják kis 

változások (pl. egyéni döntések) a jövőt meghatározó folyamatokat? 

1. A biológiai evolúció 

gondolata 

 

Darwin és kortársainak 

érvei a fajok változása 

mellett. Az evolúció 

darwini leírása. A 

populációgenetikai modell 

(véletlen, öröklődő 

variációk gyakoriság-

változása). 

Szelekció-típusok. A 

genetikai változatosságot 

növelő és csökkentő 

tényezők.  

A fosszíliák értelmezése: az 

egykori élőlények 

rekonstrukciója 

(korreláció), a lelet kora. 

A korreláció elve: 

összefüggés az egyes 

szervek között (Cuvier) – 

néhány példán. 

 

Rezisztens kórokozók, 

gyomok megjelenése és 

terjedése.  

Vitatott kérdések 

(irányultság, 

önszerveződés, emberi 

evolúció). 

 

 

 

Az evolúciós gondolat 

változásának értelmezése. 

Populációgenetikai 

folyamatok értelmezése. 

A korreláció-elv 

alkalmazása. 

A módszerek korlátainak, 

feltételeinek elemzése. 

Érvek és ellenérvek 

összevetése, az evolúció 

mechanizmusaira 

vonatkozó 

információforrások kritikus 

felhasználása. 

Korreláció elemzése 

néhány példán (kétéltű bőre 

– légzése – környezete). 

 

 

 

 

> mutációk 

> izotópos kormeghatározás  

 

2. A geoszférák története 

 

Az élettelen geoszférák 

történetének és a bioszféra 

evolúciójának főbb 

mozzanatai: az élet 

keletkezése, az eukarióta 

sejt kialakulása, az oxidáló 

légkör kialakulása, a 

soksejtű szerveződés, az 

élővilág szárazföldre 

lépése, az emberi tudat 

 

 

Az élet spontán 

keletkezésével kapcsolatos 

néhány fő probléma 

értelmezése (a genetikai 

információ eredete, a 

működőképes enzimek 

létrejöttének kis 

valószínűsége).  

Tájékozódás a földtörténeti 

időskála eseményei közt (az 

 

 

> nyílt rendszerek  

 

> légkör  

> oxidáció  

> fotoszintézis  

> lemeztektonika  
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(önreflexió). Fajok nagy 

rendszertani egységeinek 

kihalása.  

A földtani kormeghatározás 

a kőzetek ásványainak 

izotópjai és a feltárt 

ősmaradványok alapján.   

 

A paleobiogeográfiai, 

paleomágnesességi 

vizsgálati módszerek.  

A tömeges kihalások (perm 

és kréta végi) lehetséges 

okai. 

 

Jégkorszakok és 

interglaciálisok: lehetséges 

öngerjesztő (pozitív) és 

gátló (negatív) 

visszacsatolásos ciklusok.  

élet megjelenése, nagy 

kihalások, 

hegységképződések hatása 

a földtörténetre, 

jégkorszakok). 

Magyarázatkeresés földtani 

eseményekre a kőzetek, 

földtani formák és 

ősmaradványok alapján.    

 

Érvek megvitatása a Föld 

(Naprendszeren belüli) 

különleges helyzetével 

kapcsolatban (hőmérséklet, 

anyagi összetétel, mágneses 

tér, a Hold szerepe). 

Az oxidáló légkör 

kialakulásnak feltételezett 

módja, következményeinek 

elemzése. 

A kőzetlemez mozgások 

hatása az éghajlatra, az 

élővilágra (állatföldrajzi 

határvonalak, 

ásványkincsek). A tömeges 

kihalások lehetséges okai 

mellett és ellen szóló 

geológiai-csillagászati 

érvek összevetése. 

A jégkorszakok hatásának 

értelmezése az északi 

félteke élővilágára, az 

ember elterjedésére. 

> modern csillagászat 

 

 

 

 

 

 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Evolúció, kiválogatódás (szelekció), fosszília, korreláció, törzsfa, 

jégkorszak, kormeghatározás.  

 

 

Tematikai 

egység 
X. Környezet és viselkedés Órakeret 

 9 óra 

Előzetes tudás 
Öröklött és tanult magatartásformák, társas szükségletek, a kísérletezés 

módszerei és célja. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A viselkedés és a környezet kapcsolatának megfogalmazása, és ezen 

keresztül az állati és emberi viselkedés mint alkalmazkodási és 

környezetátalakító folyamat bemutatása. 

A pályaválasztást elősegítő önismeret, az önelfogadás, a társak iránti 

együttérzés fejlesztése. A személyes felelősség, valamint a szülők, a 

család, a környezet fontosságának felismerése a függőségek 

megelőzésében. 
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Az orvoshoz fordulás céljának, helyes időzítésének tudatosítása. Az 

emberfajták és kultúrák sajátosságainak és közös értékeinek 

fölismerése. A fogyatékkal élő emberek megértése.   

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák: 

Hogyan deríthető ki, hogy mit érzékelnek az állatok, és ebből mi a fontos számukra? Van-e 

célja és funkciója az állati (és emberi) viselkedéseknek? 

Mi az állati tájékozódás alapja?  

Miben közösek az emberi és az állati csoportok, és miben különbözünk egymástól? Hogyan 

befolyásolják a közösség elvárásai egyéni életünket és egészségünket? Mi ébreszti föl és mi 

gátolja az emberi együttműködés és agresszió formáit?  

1. A viselkedés kutatása 

 

Az inger, a kulcsinger és a 

motiváció. Az öröklött és 

tanult magatartásformák és 

azok kombinációi (Lorenz). 

Jelentős kutatók módszerei, 

tapasztalatai és 

magyarázatai (Pavlov, 

Skinner, Köhler).  

Az állati és az emberi 

tájékozódás és tanulás 

típusai. 

Memória és a tanulás 

(rövid- és hosszú távú 

memória, felidézés). 

 

 

Az öröklött és tanult 

magatartásformák meg-

különböztetése példák 

alapján. 

Vizsgálati módszer és 

eredmény kapcsolatának 

megfogalmazása etológiai 

példákon. 

Különböző tanulási 

módszerek gyűjtése, 

összehasonlítása különböző 

szempontok alapján (pl. 

hatékonyság).  

Az állati viselkedés 

megfigyelése, a 

tapasztalatok rögzítése és 

értelmezése (pl. 

természetfilm alapján). 

 

 

> rexflex az idegélettanban  

> öröklött jellemzők 

 

 

 

2. Evolúció és viselkedés 

 

A társas kapcsolatok 

típusai, szerepük a faj 

fennmaradásában. 

A segítőkészség génszintű 

(Hamilton) és csoportszintű 

magyarázata.  

 

 

Szaporodási stratégiák, az 

állati viselkedés és a 

környezet összefüggéseinek 

elemzése (pl. territoriális 

viselkedés, hierarchia). 

A gén- és csoportszelekciós 

magyarázat előnyeinek és 

problémáinak összevetése.  

 

 

 

> territórium  

 

> szelekció, 

növénynemesítés  

3. Az ember mint társas lény 

 

Az állati és az emberi 

kommunikáció jellemzői. 

 

 

 

 

 

 

> szabályozottság 
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Az emberi csoportokra 

jellemző társas viszonyok: 

utánzás, empátia, tartós 

kötődés (párkapcsolat, 

család), csoportnormák és 

ezzel kapcsolatos érzelmek. 

A szabálykövetés és- 

teremtés, az idegen 

csoportoktól való 

elkülönülés és az eltérő 

csoportok közti 

együttműködés biológiai 

háttere. 

Az ember, mint megismerő 

lény (utánzás, belátás, 

párbeszéd, gondolati 

sémák, előítéletek). 

A megküzdési stratégiák. A 

depresszió, a feloldatlan 

stressz káros hatásai 

(agresszió, apátia, testi 

tünetek), a megelőzés és a 

feloldás lehetséges módjai. 

Az állati és emberi 

kommunikáció formáinak 

összevetése vizsgált 

példákon keresztül. 

Az agressziót és 

gondoskodást kiváltó 

tényezők különbségeinek 

megfogalmazása az állatok 

és az ember között. 

 

Bizonyítás, meggyőzés, 

művészi hatás, 

manipuláció, reklám, 

előítélet fölismerése és 

megkülönböztetése. 

 

 

A kémiai és a viselkedési 

függőségek közös 

jellegzetességeinek 

fölismerése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metakommunikáció 

(művészetek) 

 

 

 

 

 

> stresszreakciók 

 

 

 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

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

agresszió, altruizmus, kulturális öröklődés, kötődés, empátia, 

agresszió, csoportnorma, verbális/nem verbális kommunikáció, 

stressz, megküzdés, függőség. 

 

 

Tematikai 

egység 
XI. Ökológia – fenntarthatóság Órakeret  

9 óra 

Előzetes tudás 
Élettelen környezeti tényezők és hatásuk az élőlényekre, a 

tűrőképesség, a faj.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az életközösségek vizsgálatán keresztül az azokra jellemző 

kölcsönhatások megismerése. Az életközösségek változásának, az 

anyagkörforgás folyamatainak megfigyelésén és vizsgálatán keresztül a 

ciklikus és lineáris változások megismerése. A terepen végzett 

vizsgálatok során a természeti rendszerek leírására szolgáló módszerek 

használata. 

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 lehetőségei. 

Egészség- és környezettudatos magatartás kialakítása a hétköznapi élet 

minden területén, bekapcsolódás környezetvédelmi tevékenységekbe.  



221 
 

Az ismeretek alkalmazása a fenntarthatóság és autonómia érdekében a 

háztartásokban és kisközösségekben. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák: 

Mely fajok és miért élnek közös élőhelyen? Milyen kölcsönhatások kapcsolják össze az 

együtt élő fajokat? Mi határozza meg egy élőlény szerepét az életközösségben?  

Mi magyarázza, hogy egyes fajok egyedszáma közel állandó, másoké hirtelen változásokat 

mutat? 

Hogyan határozzák meg a természeti feltételek az emberi létet? Milyen mértékig és 

mennyire tartósan befolyásolhatjuk e feltételeket? Mik a történelem biológiai tanulságai? 

Milyen gazdálkodási és gondolkodási- életmódbeli formák lehetnek fennmaradásunk 

feltételei? 

1. A populációk 

 

Egyed feletti szerveződési 

szintek leírására szolgáló 

néhány módszer. A 

populáció és életközösség 

(társulás) fogalma, 

jellemzői. A biológiai 

(ökológiai) indikáció. 

Populáción belüli és 

populációk közti 

kölcsönhatások: a 

szabályozás megvalósulása 

a populációk és a társulások 

szintjén. 

Járványok, hernyórágás: 

véletlenszerű és kaotikus 

létszámingadozások. 

 

 

Biológiai jelzések 

(bioindikációk) 

megfigyelése és megfejtése. 

Az élőlények közötti 

kapcsolatok rendszerének 

elemzése. 

Összetett ökológiai 

rendszerek elemzése az 

interneten és az írott 

szakirodalomból gyűjtött 

anyagok alapján. 

 

 

 

 

 

 

 

> viselkedésökológia  

2. Az életközösségek 

 

Az életközösségek 

vízszintes és függőleges 

elrendeződésének okai. 

 

Táplálékpiramis (termelő-, 

fogyasztó-, lebontó 

szervezetek). 

Táplálkozási hálózatok 

(biológiai produkció, 

biomassza). 

Gyöngyvirágtól 

lombhullásig: ciklikus 

folyamatok. Beerdősülés és 

 

 

Életközösségek 

jellemzőinek vizsgálata 

terepen, a tapasztalatok 

rögzítése és értelmezése. 

A biológiai rendszerek 

térbeli és időbeli változásait 

leíró grafikonok, diagramok 

értelmezése. 

Mennyiségi és minőségi 

változások okainak 

elemzése. 

Struktúra és funkció 

összefüggéseinek elemzése 
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leromlás: egyirányú 

változások. 

 

egyed fölötti szerveződési 

szinteken. 

3. Bio-geokémiai ciklusok   

 

A szén, oxigén és nitrogén 

körforgása a természetben.  

A Gaia-hipotézis 

(Lovelock). 

Emberi hatások (fokozódó 

üvegházhatás, az ózonréteg 

sérülése, savas esők, 

nitrátosodás). 

A környezeti kár fogalma.  

Hulladék (gazdálkodás). 

 

 

Megújuló és nem megújuló 

energiaforrások. 

A fosszilis és nukleáris 

energiaforrások 

kiaknázásának természeti 

következményei. 

 

 

 

A legfontosabb vegyületek 

(víz, szén-dioxid, ammónia, 

nitrogén, nitrátok, szerves 

molekulák) átalakulási 

útjainak nyomon követése 

az egyes geoszférákban, 

egészségre gyakorolt 

hatásuk elemzése. 

Példák a globális 

körfolyamatok 

szabályozottságára. 

 

A környezeti kár 

csökkentési lehetőségeinek 

megfogalmazása 

(határértékek, adózás, 

szerződések). 

A klímaváltozás lehetséges 

hatásainak elemző 

értékelése (egészségügy, 

mezőgazdaság, 

életközösségek 

átalkaulása). 

Az energiaforrások 

felhasználásának elemzése 

grafikonok, adatok alapján. 

Előnyök és hátrányok 

összevetése. 

 

 

> a légkör összetétele, 

felmelegedése  

> lemeztektonika  

> gázok sugárzáselnyelése  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> az éghajlat  

> energia  

> atomenergia  

4. Történeti ökológia 

 

Az ember tájformáló hatása 

a történelem során 

(felszínformák, talaj, 

talajerózió, talajszennyezés, 

felszíni és felszín alatti 

vizek, vegetáció, 

életközösségek). Mikro- és 

makroklimatikus hatások. 

 

A járványok 

történelemformáló szerepe. 

Népességrobbanás és -

fogyatkozás okai és 

 

 

Önpusztító civilizációk és a 

természeti környezettel 

tartósan összhangban 

maradó gazdálkodási 

formák működésének 

elemzése (túllegeltetés, 

szikesedés, okai). Ártéri-

fokos gazdálkodás 

elemzése ábra alapján. 

Példák elemzése a 

földművelés, erdészet, 

bányászat, ipar, 

vízgazdálkodás 

természetformáló hatásaira. 

 

 

> külső erők hatásai  

 

 

 

 

> folyók szakaszjellege  

> fertőzések  
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következményei 

(betegségek, védőoltások, 

technológiai újítások). A 

növekedés határai. 

Agrártájak és 

természetközeli tájak 

életközösségeinek 

összehasonlítása. 

Járványok biológiai 

feltételeinek magyarázata 

(esettanulmány). 

5. Természetvédelem - 

környezettudatosság 

 
A természeti környezet terhelése 

(levegő, talaj, felszín alatti vizek, 

szennyezőanyag-kibocsátás, 

fajok kiirtása, az élőhelyek 

beszűkítése és részekre 

szabdalása, fajok behurcolása, 

megtelepítése).  

Fajok, területek és a biológiai 

sokféleség védelme. A 

természetvédelem lehetőségei. 

 

 

 

 

Természeti kár elemzése 

példákon: az okok 

társadalmi hátterének, 

elkerülhetőségének 

értelmezése (talaj: a 

termőföld védelme; víz: 

szennyvíztisztítás, ivóvíz, 

légszennyezés-csökkentés, 

hulladékgazdálkodás, zaj- 

és rezgésvédelem). 

Természetvédelmi 

intézkedések 

hatékonyságánek elemzése 

konkrét példákon.   

A természetvédelem 

genetikai hátterének 

értelmezése. 

 

 

 

 

> karsztvíz, ivóvíz  

> radioaktivitás 

 

 

 

 

 

 

> genetikai sokféleség  

 

6. Fenntarthatóság 

 

Ökológiai lábnyom. Az 

energia- és 

anyagfelhasználás 

csökkentésének lehetőségei. 

Az ökológiai krízis 

társadalmi-szemléleti 

hátterének fő tényezői 

(fogyasztás, városodás, 

városiasodás, fosszilis 

energia felhasználása, 

globalizáció). 

 

 

A fenntartható gazdálkodás 

biológiai feltételeinek 

megfogalmazása. 

 

Az ökológiai lábnyom 

csökkentése lehetőségeinek 

megfogalmazása az iskolai, 

illetve lakókörnyezetben. 

Autonómia és 

együttműködés 

lehetőségeinek elemzése. 

 

 

> nyílt rendszerek  

 

 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Fajlista, korfa, szimbiózis, predáció, élősködés, antibiózis, versengés, 

antibiotikum, rezisztencia, a környezet eltartóképessége, diverzitás, 

biomassza, táplálékpiramis. Fenntarthatóság, biológiai sokféleség, 

ökológiai lábnyom, erózió, kibocsátás (emisszió), határérték, 

környezeti terhelés. 

 

 

 



224 
 

 

Tematikai egység XII. Projektmunka Órakeret 

6 

Előzetes tudás Egyéni (tanulási) tapasztalatok; az elsajátított ismeretek.  

Fejlesztési 

feladatok 

Projektek készítése, az ehhez szükséges képességek, kompetenciák 

fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Részvétel egy szabadon választott témájú projekt tervezésében, 

megvalósításában és értékelésében; valamint a projekt 

eredményeinek bemutatásában. 

 

Lehetőségek a megvalósításra 

A diákok egyénileg vagy 2-3 fős csoportokban közösen dolgoznak 

egy szabadon választott komplex természettudományos probléma 

megoldásán. Ehhez projekttervet késztenek, felhasználják a 

tanórákon szerzett ismereteiket, de önálló ismeretszerzésre, sőt 

kisebb kutatások, vizsgálatok elemzésére is buzdíthatjuk őket.  

A projekt értékelésének lehetséges szempontjai lehetnek: 

komplexitás, az ok-okozati összefüggések felismerésére való 

törekvés, a problémamegoldás újszerűsége, a projektbeszámoló 

színvonala, egyedisége.  

Minden tantárgy:  

a projekthez 

kapcsolható tartalmi 

elemek.  

Kulcsfogalmak Projekt, tervezés, külső és belső értékelés. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló megfogalmazza és konkrét példán fölismeri az egyszerű 

megfigyelés és a kísérlet közti különbséget. Érti a számszerűség 

jelentőségét a mérésekben, tud különböző módon ábrázolni és ábrákról 

leolvasni mérési adatokat. 

Tudja jellemezni a mozgásokat sebességükkel, gyorsulásukkal. Érti a 

térbeli tájékozódás geometriai módszereinek lényegét. Tud tájékozódni 

térképeken.  

Érti a tehetetlenség fogalmát, a gyorsulás formáit, okát. Kapcsolatot 

talál a tömeg és a súly között. Érti az energia, a munka, a hatásfok és a 

hő összefüggését. Ismeri az emberi szervezet működésének mechanikai 

hátterét. 

A mindennapokban tapasztalt jelenségeket meg tud magyarázni anyagi- 

és halmaztulajdonságokkal. Érti az éghajlat és az időjárás elemeinek 

fizikai hátterét, összefüggését hazánk természeti képével, 

gazdálkodásával. 

A tanuló értelmezi és ábrázolja a természetben megfigyelhető 

arányokat, ismer példákat vizsgálatuk módjára. Kapcsolatba hozza az 

anyagok szerkezetét tulajdonságaikkal, felhasználásukkal. 

Érti az elektromosság és mágnesesség alapjait, az áram mágneses, 

valamint a mágneses tér változásának elektromos hatását.  

Érti az emberi szervezetben átáramló anyag és energia szerepét, 

összefüggését egészségünkkel, az élőlények egymásra utaltságát. 

Magyarázza a biológiai rendszerek belső rendjét a szabályozás és 

vezérlés segítségével. Érti az alkalmazkodás szerepét az egyéni és társas 

viselkedésben. 
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Tisztában van a radioaktivitás okával és élettani hatásával, az 

atomenergia felszabadulásának módjaival és lehetőségeivel, környezeti 

hatásaival. 

Ismer nagy léptékű, egyirányú változásokat az élő és élettelen 

természetben, látja ezek bizonyítékait, okait. 

Ismer az élőlény-populációk létszámát és változatosságát csökkentő és 

növelő tényezőket, az élőlények önszabályozó közösségeinek 

fölépítését. Tud példákat bemutatni az ember környezetfüggésére és 

környezet-átalakító szerepére. 
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ANATÓMIA ÉS ÉLETTANI ISMERETEK- SPORTEDZŐ-SPORTSZERVEZŐ 

SZAKMA TECHNIKUM 9.-10. ÉVFOLYAM (SPORT ÁGAZATI ALAPOZÁS) 

A 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján a technikumban a gimnáziumi kerettanterveket kell 

alkalmazni. 

 Alkalmazott tankönyvek, taneszközök: 

Tankönyv, feladatgyűjtemény 

A KIR tankönyvtámogató rendszer által jóváhagyott tankönyvlista alapján. 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv:  

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  

 

1/1.Általános szempontok és célok 

A 7–8. évfolyamokon tanult biológiai ismeretek minden tanuló számára képet adtak az élővilág 

kialakulásáról, fejlődéséről és szerveződéséről. Alapszinten elsajátították a biológiai 

vizsgálatok néhány laboratóriumi és terepen végezhető módszerét is. Tudatosabbá váltak az 

egészségükkel és a természeti környezet fenntarthatóságával kapcsolatos kérdésekben, 

fejlődtek az életviteli készségeik. A középiskolában a tanulók erre az alapra építve kezdik meg 

a biológia tanulását. Közöttük vannak, akik később a szaktárgyi tudás további bővítését 

választják, de olyanok is, akik inkább a természettudományos műveltségük gyarapítását várják 

ettől a tantárgytól. Ehhez a tanulói alaptudáshoz és célrendszerhez kell igazodni az anatómia 

tantárgy témakörszerkezetének, tartalmi elemeinek és készségfejlesztési céljainak. A 

témakörök a mindenki által megszerezhető és a mindennapi életben alkalmazható tudás és 

képességek mellett előkészítik a későbbi felsőfokú tanulmányokat is. A párhuzamosan folyó 

műveltségépítés és szaktudásbővítés szükségessé teszi, hogy az alkalmazott tanulási módszerek 

igazodjanak a tanulók eltérő tanulási céljaihoz és képességeihez, felébresztve és fenntartva az 

élő természet gazdagságára és szépségére való rácsodálkozást, valamint a természet épsége 

iránt érzett felelősséget. 

1/2. A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei 

A biológia és kapcsolódó tantárgyai, így az Anatómiai és élettani ismeretek tantárgy a Nemzeti 

alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A biológiai megfigyelések és kísérletek alapján a tanuló átéli a tudásszerzés 

aktív folyamatát, míg a tudás alkalmazhatóságának tapasztalata az önirányító tanulás képességét erősíti. 

Tantárgyhoz kapcsolódó, napról napra frissülő információk keresése, az ezekre a forrásokra épített 

tanulás fejleszti az önálló tanulás képességét.  

A kommunikációs kompetenciák: Az élő rendszerek és életjelenségek ábrák, képek, mozgóképek 

formájában is vizsgálhatók, ez fejleszti a képzeletet, a képek és a nyelvi kifejezésmódok közötti 

átalakítás képességét. A csoportos, interaktív tanulási helyzetek a vélemények felszínre hozását, a tudás 

közös építését és megosztását segítik. 

A digitális kompetenciák: A közvetlen tapasztalatszerzés mellett a tanuló digitális forrásokból 

szerezhet információkat a természeti környezetéről. A könyvtári és egyéb adatbázisokban végzett célzott 

keresése kiegészül a tárolás, rendezés és átalakítás műveleteivel. Megfelelő tanári támogatással a tanuló 

maga is alkotóvá válhat, személyre szabott tananyagokat hozhat létre, eredményeit megoszthatja 

társaival. 
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A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A biológiai vizsgálatok során a tanuló alkalmazza az 

analitikus és a szintetizáló gondolkodás műveleteit, összehasonlítja a különféle állapotokat és 

következtet a változások, folyamatok és egyensúlyok kialakulására. Az elvégzett megfigyelések és 

kísérletek számos egyedi jelenséget tárnak fel, ezek tanulságainak levonásához az induktív gondolkodás 

képességét is fejleszteni kell. A megismert biológiai elméletek alkalmazása többféle kontextusban, pl. a 

fenntarthatóság, a biotechnológia vagy az egészség összefüggésében, deduktív gondolkodás útján 

történhet. A biológiai jelenségek leírása gyakran csak statisztikai szemlélettel lehetséges, a 

sokféleségben rejlő azonosságok és különbségek összehasonlítása az analógiás gondolkodást fejleszti. 

Az élet egymásra épülő szerveződési szintjeinek megértése rendszerszintű, komplex gondolkodást 

igényel.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Az ember biológiai és társadalmi lény, a biológia 

tanulása hozzásegít e kettősség tudatos szemléletéhez. A tanuló felismeri az öröklött és a szerzett 

tulajdonságaiban rejlő lehetőségeit, a testi és szellemi képességek kibontakoztatásának személyes 

felelősségét. Az önismeret fejlesztését szolgálják az interaktív tanulási formák, a fejlesztő szemléletű 

ön- és társértékelés. A tanuláshoz nyújtott megfelelő tanári támogatás, az egymástól tanulás növeli a 

közösségi összetartozás érzését, a segítség adásának és elfogadásának képességét. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az élő 

természeti környezetből érkező érzelmi hatások befogadása, ezek kreatív alkotásokban történő 

kifejezése segíti a biológia nevelési céljainak elérését. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: Az élelmiszeripar, az orvostudomány és a 

gyógyszeripar a folyamatos innovációra épül, az erre való felkészítés a biológia tanulásának is feladata.  
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9.-10. évfolyam 

az Anatómia és élettani tantárgy alapóraszáma: heti 2 óra, 36, 72 óra/ tanév.  

Kapcsolódó Nat 

2020 témakör 

biológia 

tantárgyból 

 
Helyi TT 

Témakör neve  

 
Helyi TT 

9. évfolyam 

Heti 2 óra 

Helyi TT 

10. évfolyam 

Heti 2 óra 

Az ember szervezete 

és egészsége (Az 

emberi szervezet 

felépítése és 

működése, Az 

emberi nemek és a 

szaporodás biológiai 

alapjai)  és az élet 

eredete és 

szerveződése 

témakörök (Sejtek és 

szövetek)  

Az anatómia és az 

élettan tárgya, 

módszere 

4 0 

Az emberi 

szervezet szövetei 
12 0 

A mozgató 

szervrendszer 

felépítésének és 

működésének 

alapja 

8 0 

A vázrendszer 

felépítése és 

működése 

17 0 

Az izomzat 

felépítése és 

működése 

17 0 

A légzés 

szervrendszerének 

felépítése és 

működése 

14 0 

A szív és a 

keringési rendszer 

felépítése, 

működése 

0 20 

A kiválasztás 

szervrendszerének 

felépítése, 

működése 

0 8 

A szabályozás 

élettani 

törvényszerűségei, 

a hormonrendszer 

működése 

0 22 

Az idegrendszer 

felépítése és 

működése 

0 22 

Szabadon 

felhasználható 

órakeret (az 

órakeret maximum 

20%-a) 

  

az intézmény saját 

döntése alapján, 

felzárkóztatásra, 

elmélyítésre, 

tehetséggondozásra, 

0 0 
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illetve a tanár által 

választott alkotók, 

művek tanítására 

évfolyamonként 

Összes óraszám: 144 72 72 

 

TÉMAKÖR:  

Az anatómia és az élettan tárgya, módszere 

ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek bizonyítására vagy 

cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti változókat, megfigyeléseket 

és méréseket végez; 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus 

és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, 

bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai vizsgálati 

módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt használni; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az anatómia tudományág alapvető céljait, legfontosabb területeit, értékeli az élet 

megértésében, az élővilág megismerésében és megóvásában játszott szerepét; 

 ismeri az emberi test részeit, a test síkjait és irányait  

 ismeri a tantárgy szaknyelvi sajátságait  

FOGALMAK 

anatómiai síkok, anatómiai irányok, makroszkópos anatómia, mikroszkópos anatómia, a test szerkezeti 

elvei, bilaterális szimmetria, asszimetria, anatómiai nevezéktan (nomenclatúra), holisztikus elmélet, 

ökoszisztéma.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

-anatómiai síkok és irányok azonosítása (művészeti) anatómiai atlasz képei, csontok, szervmodellek 

segítségével; ujjlenyomatok összehasonlítása. 

- ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat 

TEVÉKENYSÉGEK 

-anatómiai síkok és irányok azonosítása (művészeti) anatómiai atlasz képei, csontok, szervmodellek 

segítségével; 

 A (transzmissziós) fénymikroszkóp felépítésének és működésének megbeszélése, alkalmazásának 

gyakorlása 

 Egy-egy az anatómia történetében jelentős korszak kapcsán kerekasztal-beszélgetés egy 

tudományos problémáról (ókor, középkor,reneszánsz, újkor) 
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 Kiselőadás, házi dolgozat készítése  

 Természettudományos ismeretterjesztő folyóiratok ábráinak tanulmányozása  

TÉMAKÖR: Az emberi szervezet szövetei  

ÓRASZÁM: 12 óra  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus 

és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, 

bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ábrák, animációk alapján értelmezi az emberi szövetek és sejtalkotók típusait, jellemzőit 

 ismeri a szövet fogalmát és típusait.  

 A tanuló ismeri a normális szöveti működés és az emberi egészség közti kapcsolatokat 

 a tanuló felismeri az emberi testet alkotó szövetek típusát a sejtek alakja és funkciója szerint 

 ismeri a hám, izom és kötő és idegszövet alapvető élettani folyamatait.  

 felismeri a szövetek megjelenése alapján az egyrétegű lap, köb és hengerhám valamint a többrétegű 

elszarusodott laphám, üvegporc, kollagén , rostos porc, harántcsíkolt izom, simaizom, szívizom, 

csontszövet, emberi vér és idegszövet esetében  

-a felépítés és működés összehasonlítása alapján bemutatja a sejtes szerveződés kétféle típusának 

közös jellemzőit és alapvető különbségeit, értékeli ezek jelentőségét; 

 tényekkel igazolja a baktériumok anyagcseréjének sokfélesége, gyors szaporodása és 

alkalmazkodóképessége közötti összefüggést; 

 felismeri az összetett sejttípus mikroszkóppal megfigyelhető sejtalkotóit, magyarázza a sejt 

anyagcsere-folyamatainak lényegét, igazolja, hogy azok a környezettel folytonos kölcsönhatásban 

mennek végbe; 

 ismeri az örökítőanyag többszintű szerveződését, képek, animációk alapján értelmezi a sejtekben 

zajló biológiai információ tárolásának, átírásának és kifejeződésének folyamatait; 

 tudja, hogy a sejtekben és a sejtek között bonyolult jelforgalmi hálózatok működnek, amelyek 

befolyásolják a génműködést, és felelősek lehetnek a normál és a kóros működésért is;  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Szövet- és szervátültetés (transzplantáció); beültetés (implantáció) témában kiselőadás, 

gyűjtőmunka készítése.  

 A differenciálódás folyamatának és a kapcsolódó fogalmak elsajátítása és megértése  

 A gyógyászatban alkalmazott diagnosztikus szövettani vizsgálatok céljának, egy-egy módszerének 

ismerete, a daganatos betegségek felismerésében játszott szerepének értékelése 

 

FOGALMAK 

differenciálódás, protoplazma, citoplazma, sejtmembrán, sejtorganellumok, a mitózis, mitózis, 

meiózis, sejtes állomány, sejt közötti állomány, osteon, hámszövet, támasztószövet , kötőszövet, 

izomszövet , eukarióta, prokarióta,  

TEVÉKENYSÉGEK 
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- ábra készítés – sejt részei  

- hámszövet, támasztószövet, kötőszövet, izomszövet felépítésének felismerése ábra rajzok 

alapján 

- mikroszkóp alatt szövettani metszetek tanulmányozása  

- animációk megtekintése szövetek és sejt témakörben a tudasbazis.sulinet.hu oldalon  

- A főbb sejtalkotók mikroszkópos képének tanulmányozása, felépítésük egyszerű lerajzolása és 

működésük bemutatása, a működések összekapcsolása a szervezetszintű folyamatokkal 

- A prokarióta és eukarióta sejttípusok összehasonlítása, a felépítés, működés és alkalmazkodás 

főbb összefüggéseinek bemutatása  

- Az eukarióta sejttípusok kialakulását magyarázó elmélet bizonyítékainak ismertetése 

- A főbb sejtalkotók mikroszkópos képének tanulmányozása, felépítésük egyszerű lerajzolása és 

működésük bemutatása, a működések összekapcsolása a szervezetszintű folyamatokkal 

- A mitózis és a meiózis osztódási folyamatának ábrákon, mikrofotókon és/vagy mikroszkópi 

metszeteken történő összehasonlítása, értelmezése 

 A sejtciklust és a biológiai információ másolását, átírását és kifejeződését bemutató animációk 

elemzése 

 A különféle emberi (állati) szövetek sejttípusainak kialakulására vezető differenciálódási folyamat 

elvi értelmezése, egy konkrét példán (pl. vérsejtek képzése) való bemutatása 

 Vázlatrajz készítése a megfigyelt preparátumról: mikroszkópos kép értelmezése. 

 

TÉMAKÖR: A mozgató szervrendszer felépítésének és működésének alapja 

ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- Ismeri és felismeri a csövescsont szerkezetét. 

- ismeri a csontokat alak szerinti csoportosítását, felépítését és működését.  

- ismeri a csontösszeköttetések típusait (varratos, porcos, kötőszövetes valamint 
ízületes kapcsolódás). 

- ismeri az ízületek részei, az ízületet összetartó erőket. 

- el tudja végezni és felismerni az ízületek csoportosítását alakjuk és tengelyeik száma 

szerint 
- A csontok, izmok együttműködésének biomechanikai értelmezése, modellezése 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

-Az emberi kültakaró és mozgási szervrendszer megismerése során annak tudatosítása, hogy az 

állatvilágból hozott örökségünk milyen formában változott meg az életmód következtében. Annak 

felismerése, hogy életmódunk hogyan befolyásolja a bőr és a mozgásszervek egészségét és szépségét. 

-Empátiafejlesztés az öröklötten vagy baleset következtében mozgási problémákkal küzdő 

embertársak iránt. 

-Annak tudatosítása, hogy az egészséges csonttömeg kialakítására a felnőttkorig van lehetőség. A 

szűrővizsgálatok fontosságának megértése.  

-Folyamatok és a kapcsolódó fogalmak elsajátítása és megértése. 

FOGALMAK 
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csontok jellemzői, szervezet nagyobb csontjai , izületei, egészségfejlesztés, csontvázrendszer latin 

kifejezései , csontok alakjának ismerete, csontok összetételének ismerete, diaphysis,periosteum, 

medulla ossium flava,üvegporc, intrauterin, chondroclast, chondroblast, ízületek típusai, porckopás, 

izületi folyadék, izuleti szalag, discus, meniscus, ízületi üreg, ízfelszín.  

TEVÉKENYSÉGEK 

- preparátumok modellezése és tanulmányozása 

- latin kifejezések ismerete  

- csontvázmodell tanulmányozása  

 

TÉMAKÖR: A vázrendszer felépítése és működése 

ÓRASZÁM: 17  

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 a vázrendszer tanulmányozása során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

- egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai vizsgálati 

módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt használni. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló 

-Az emberi csontváz fő elemei. A vázrendszer felosztása (gerincoszlop, mellkas, 
függesztőövek, végtagok, koponya) 

- A csontváz csontjainak a csontvázon való elhelyezkedésük alapján történő felismerése 
és megnevezése. 

- Az ember mozgási szervrendszerének a két lábon járás miatt kialakult sajátosságai 
(Keskeny medencecsont, a gerincoszlop kettős S-alakja) 

- A dimorfizmus: a női és férfi vázrendszer eltérései. 
- A koponya tájai. A koponya mozgatásával összefüggő területek megnevezése. Az 

agy- és arckoponya csontjai, a varratok neve helye, a keletkezésük oka. 

- A  csigolya részei. A gerincoszlopi szakaszok nevei, helyzete (tájékok) alkotó 
csigolyáik eltérő felépítése részletesen. 

- A csigolyák alak szerinti 
azonosítása. A porckorong 

szerkezeti felépítése. 

- A mellkas, a függesztőövek, és a végtagok alkotó csontjainak és ízületeinek felismerése 

és elhelyezkedése 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 a vázrendszer tanulmányozása során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 Folyamatok és a kapcsolódó fogalmak elsajátítása és megértése 

 Összefüggések megértése.  

FOGALMAK 
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A csontok mint a mozgásrendszer passzív része, a csont rugalmassága, a csont szilárdsága, folytonos 

összeköttetések, megszakított összeköttetések, ízfelszínek alakja, ízületi mozgások, vállöv, 

medenceöv, a medence dőlése, a test statikája, a gerinc görbületei, a gerinc szakaszai, a mellkas 

rugalmassága, arckoponya, agykoponya, csigolya részei és fajtái, szegycsont, borda, függesztőövek 

csontjai 

TEVÉKENYSÉGEK 

- animációk és csontváz modell tanulmányozása  

- csontváz és koponya modell tanulmányozása  

- latin kifejezések ismerete  

- kiselőadások, csoportmunkában feladatmegoldás  

TÉMAKÖR: Az izomzat felépítése és működése 

ÓRASZÁM: 17 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló ismeri:  

- A vázizom felépítése: izomsejt, izomrost, izomköteg, izompólya, inak fogalmát és 
felépítését.  

- Az izmok alak és működés szerinti csoportosítása. Az izomeredés és a –tapadás 

fogalma, megnevezése konkrét izmokon. 

- A következő izmok anatómiai helyzetének felismerése szemléltető ábrán/csontvázon: 
o Végtagok hajlító- és feszítő, közelítő és távolító izmai közül: (két- és 

háromfejű felkar- izom, hollócsőr karizom, deltaizom, csípőizmok, kis- 
középső- és nagy farizom, két- és négyfejű combizom, hosszú- a rövid- és 

nagy közelítő izom, fésűs és karcsúizom, az elülső sípcsonti izom, háromfejű 
lábszárizom) 

- Nyak- és hátizmok közül: fejbiccentő izom, csuklyásizom, lapockaalatti izom, nagy 
rom- buszizom, széles- és hosszú hátizom), 

- Mellkas izmai közül: rekeszizom bordaközi izmok, kis és nagy mellizom, elülső 
fűrész- izom 

- Hasfal izmai közül: egyenes-, külső ferde-, belső ferde és haránt hasizom, 
csípőhorpaszizom. 

- A mozgatórendszer működését magyarázó fizikai (emelő-elv, erő, erőkar), szövettani: 
(vázizomszövet mikroszkópos szerkezete), biokémiai (csúszó filamentum elmélet) 

elméletek ismerete. 

- Az izomműködés szakaszainak ismerete, 

kontrakciótípusok. A tetanuszos összehúzódás 
kialakulása 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

- Összehasonlítás: a simaizom, vázizom és szívizom szerkezeti és funkcionális összefüggéseinek 

elemzése, előfordulása és működési jellemzői a szervekben. 

-az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és 

a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, 

bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

-felismeri a biológiai problémákat és magyarázatokat a megfelelő szinttel összefüggésben értelmezni 

FOGALMAK 
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két- és háromfejű felkar- izom, hollócsőr karizom, deltaizom, csípőizmok, kis- középső- és nagy 

farizom, két- és négyfejű combizom, hosszú- a rövid- és nagy közelítő izom, fésűs és karcsúizom, az 

elülső sípcsonti izom, háromfejű lábszárizom, fejbiccentő izom, csuklyásizom, lapockaalatti izom, nagy 

rom- buszizom, széles- és hosszú hátizom, rekeszizom bordaközi izmok, kis és nagy mellizom, elülső 

fűrész- izom, rekeszizom bordaközi izmok, kis és nagy mellizom, elülső fűrész- izom, : egyenes-, külső 

ferde-, belső ferde és haránt hasizom, csípőhorpaszizom, emelő-elv, erő, erőkar, szövettan, biokémia-

csúszó filamentum elmélet, aktin, miozin 

TEVÉKENYSÉGEK 

- kiselőadások, szakirodalmi ábrák gyűjtése, gyűjtőmunka  

- latin kifejezések ismerete  

- animációk, képanyagok keresése digitális adatbázisban/interneten (pl.: csúszó filamentum 

elmélet)  

 

 

TÉMAKÖR: A légzés szervrendszerének felépítése és működése 

ÓRASZÁM: 14 
TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló ismeri:  

- A légutak és a tüdő felépítése, működése és funkciói. A légzőszervi és a szövetlégzés 

közti kapcsolat. 

- A légzőrendszert veszélyeztető környezeti ártalmak és káros szenvedélyek. A 
felépítés és a működés közötti kapcsolat értelmezése a tüdő léghólyagjainak 

felépítése és a külső gázcserefolyamat közötti összefüggés felismerésében. 

- A légutak és a tüdő felépítésének, a bennük végbemenő élettani folyamatok elemzése 
(ábrázolás, ábraelemzés). 

- Ismerjen légzési segédizmokat, tudja, hogy ezek részvétele a nehézlégzésben 
feltűnő. Értse a mellkasi és a hasi légzés különbségét. 

- Értse a mellhártya, a rekeszizom, a bordaközi izmok szerepét a belégzés és kilégzés 
folyamatában. 

- Ismerje a mellkasi és hasi légzés fogalmát, kösse össze ezeket a megfelelő izmokkal. 

- Tudja, hogy terhelés és stressz esetén a két légzésforma preferenciája nemek szerint 

eltérő. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

-az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és 

a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, 

bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

-felismeri a  biológiai problémákat és magyarázatokat a megfelelő szinttel összefüggésben értelmezni 

-A légzőszervrendszer betegségei (nátha, gégegyulladás, hörghurut, asztma, tüdő- és 

mellhártyagyulladás, tüdőrák) és megelőzésük. 

-A tüdőszűrés jelentősége. 

FOGALMAK 

külső légzés, belső légzés, tüdőszegmentumok, tüdőlebenykék, kettős vérellátás, belégzés, kilégzés, 

parciális nyomás, reziduális levegő, vitálkapacitás, aspiráció, acidózis, alkalózis 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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-Légzésfunkciós vizsgálatok végzése csoportmunkában. 

-Internetes információk elemzése, feldolgozása, értékelése a levegőszennyező anyagokról, a 

dohányzásról és azok egészségkárosító hatásairól. 

-Vitálkapacitás-mérés vízkiszorítással, légzésszám és pulzus mérése, a mérési eredmények különböző 

szempontú értékelése 

-kiselőadások, szakirodalmi ábrák gyűjtése, gyűjtőmunka  

 

 

TÉMAKÖR: A szív és a keringési rendszer felépítése, működése 

ÓRASZÁM: 20 
TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló ismeri:  

- A vér, a szövetnedv, a nyirok összetétele keletkezése, kapcsolata. A teljes vértérfogat 

mennyisége, az alakos elemek és a vérplazma aránya, a vérplazma fő alkotórészei és 
ezek élettani jelentősége. 

- A vörösvérsejtek, a fehérvérsejtek és a vérlemezkék szerepe, keletkezésük helye, a 
normál értéktartománytól való eltérés okai és következményei. 

- Az értípusok jellemzése, felépítésük szövettani és működési különbségei. A 
nyirokkeringés lényege (útvonala, funkciója), a nyirokcsomók jelentősége. 

- A szív anatómiai felépítése, működésének alapelvei (üregek térfogat- és 
nyomásviszonyainak változása, a vér áramlása a szívciklus folyamán). A szív 

felépítésének és működésének kapcsolata. A szinuszcsomó helyzete, funkciója. 

- A koszorúerek helye elágazásuk módja, az artériák, a vénák és a kapillárisok 

felépítése (átmérő, billentyű, szöveti szerkezet), és ezen ismeretek kapcsolata az adott 
erek funkciói- val. 

- A vérkörök szerepe a keringésben, összefüggésbe hozásuk a célterületeik 
gázcseréjével és a szív üregrendszerével. A fontosabb erek neve, lefutása az artériás 

és vénás keringésben. Az artériás-, vénás- és kapilláris-áramlást segítő tényezők. 

- A szívfrekvencia és a vérnyomás fogalma és felnőttkori normál értékei, a lép helye 

és sze- repe a keringésben. 

- A miogén szív automáciájának élettani jelentősége. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

-A keringés szervrendszere, működése, leggyakoribb betegségei (vérszegénység, alacsony és magas 

vérnyomás, érelmeszesedés, trombózis, infarktus) és megelőzési lehetőségei. 

-A vér összetétele. A véralkotók legfontosabb feladatai, a jellemző vércsoportok.  

-Vérzéstípusok és ellátásuk. Harvey, Landsteiner szerepe az emberi vérkeringés megismerésében. 

FOGALMAK 

artéria, arteriola, véna, venula, anasztomózis, végartéria, kollaterális összeköttetés, hajszálér, felületes 

visszér, mélyvisszér, periféria, vérkörök, külső gázcsere, belső gázcsere, portális keringés, vérnyomás, 

foramen ovale, Botallo-vezeték, kevert-vér, zsebes billentyűk, félhold alakú billenytűk ,szisztolé, 

diasztolé, pauza, intrakardiális szabályozás, extrakardiális szabályozás, automácia, refrakter stádium, 

minden vagy semmi törvénye, ingerképző-vezető rendszer, verőtérfogat, perctérfogat, szívciklus, a 

szív saját vérellátása általános humorális immunitás, helyi (celluláris immunitás), MPS, véralvadási 

faktorok, inkompatibilitás, agglutinin, agglutinogén, antigén, agglutináció, vérszérum, keresztpróba, 

regionális nyirokcsomók  
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

- kiselőadások, szakirodalmi ábrák gyűjtése, gyűjtőmunka  

- Az életfolyamatokat kísérő elektromos változások magyarázata, kimutatásuk (EKG) 

értelmezése. 

- A kis- és nagyvérkör sematikus rajzának elkészítése, a részek megnevezése, a vér útjának 

bemutatása.  

- Vérnyomásmérés és az adatok értelmezése. 

- Légzéssel, keringéssel kapcsolatos számítások. 

 
TÉMAKÖR: A  kiválasztás szervrendszerének felépítése, működése. A  bőr, 
a  máj, a  tüdő, a  végbél  és   a vese  szerepe  a        kiválasztásban. 

ÓRASZÁM: 8 
TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló ismeri:  

- A vizeletelválasztó rendszer főbb részei. 

- A vese kiválasztó működésének három fő részfolyamatának: szűrletképzés, 

visszaszívás, kiválasztás (exkréció) értelmezése. A nefron működése: vesetestecske 
(tok, hajszálérgomolyag), az egyes csatorna-szakaszok, a csatorna falát behálózó 

hajszálerek funkciói. A szűrletképzés, az aktív és passzív transzport folyamatai. 

- A vizelet főbb összetevői, a víz, a glükóz, a sók, a karbamid visszaszívásának, 

valamint a gyógyszerek, ionok (pl. hidrogénion) kiválasztásának vesében zajló 
folyamatai. 

- A vizeletben előforduló fehérje, glükóz vagy vér jelentősége. A folyadékbevitel 
mennyisége és a vesekőképződés összefüggésének ismerete. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

-A kiválasztás szervrendszere. A vese felépítése és működése. A kiválasztás szervrendszerének 

leggyakoribb betegségei (hólyaghurut, vesekő, vesegyulladás), művesekezelés 

- felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás 

műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több 

szempontot is figyelembe vesz; 

-felismeri a biológiai problémákat és magyarázatokat a megfelelő szinttel összefüggésben értelmezni 

FOGALMAK 

Nefron, Malpighi testecske, glomerulus, tubulus, ultrafiltráció, ultrafiltrátum, urothel, a hólyag külső 

és belső záróizma, reziduális vizelet, higító-koncentráció képesség, renin, homeosztázis, elsődleges 

vizelet, másodlagos vizelet, inkontinencia, veseműködést szabályozó hormonok.  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

- kiselőadások, szakirodalmi ábrák gyűjtése, gyűjtőmunka  

 

 
TÉMAKÖR: A szabályozás élettani törvényszerűségei, a hormonrendszer működése , Az 
irányítás  alapfolyamatai: a szabályozás és a vezérlés fogalmi különbsége. 

ÓRASZÁM: 22 
TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

-A belső elválasztású mirigyek szerepének megértése a homeosztázis, a belső környezet dinamikus 

állandóságának kialakításában. 



237 
 

-Hálózatok bemutatása a hormonális szabályozás rendszerében. 

-Testképzavarok, az izomfejlődést elősegítő doppinghatású anyagok káros hatásainak hangsúlyozása 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló ismeri:  

- A visszacsatolás szerepe a szabályozásban. Hasonlóságok és különbségek a 
hormonrendszer és az idegrendszer működésében (jeladó és célsejt kapcsolata) 

- A kémiai szabályzás alapjai: különbség az autokrin, a parakrin és endokrin út között.  
- A hormon és neurotranszmitter fogalma, hasonlóságok és különbségek élettani 

hatásukban. A hormonrendszer működésének lényege, a hormon fogalma, a 
hormontermelés szabályozása. 

- A hormontermelés szabályozásának alapelvei, a negatív visszacsatolás 
mechanizmusa. Magyarázza, hogy ugyanaz a hormon más szervben más hatást fejthet 

ki (receptor - különbség). 

- Az agyalapi mirigy regulátorfunkciója, hormonjai részletesen. Az ember belső 

elválasztású mirigyeinek elhelyezkedése, felépítése, az alábbi hormonok termelődési 

helyének és élet- tani hatásának ismerete: inzulin, adrenalin, glukagon, tiroxin, 
kalcitonin, parathormon, kortikoszteroidok tesztoszteron, ösztrogén, progeszteron, 

oxitocin, vazopresszin. 

- A szervezet szénhidrát-anyagcseréjének (adrenalin, inzulin, glükokortikoidok), só- és 

víz- háztartásának (mineralokortikoidok, vazopresszin), kalcium - anyagcseréjének 
(parathormon, kalcitonin, D-vitamin) részletes ismerete. 

- A növekedési hormon, a tiroxin és az inzulin hiányából, illetve többletéből eredő 
rendellenességek. 

- A cukorbetegség lényege, típusai, tünetei, okai, kockázati tényezői és kezelési módjai. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

- Konkrét példák elemzéséből kiindulva annak megértése, hogy az életfolyamatok szabályozását az 

idegrendszer és hormonrendszer együttesen végzi.  

-Az életmód fontosságának a felismerése az idegrendszeri és a hormonális betegségek kialakulásának 

megelőzésében.  

-A lelki egészség fontosságának felismerése 

-A hormonok kémiai összetétele és hatásmechanizmusa közötti kapcsolat megértése. 

-Annak elemzése, hogyan befolyásolják a belső elválasztású mirigyek hormonjai a homeosztázist. 

-A vezéreltség és a szabályozottság, a negatív és a pozitív visszacsatolás általános mechanizmusának a 

megértése. 

-Szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás és vitakészség fejlesztése. 

 

FOGALMAK 

Neuroendokrin rendszer, vegyi szabályozás, feedback mechanizmus, neuroendokrin szabályozás, 

trophormonok, normo-hypo-hyperfunkció, hormonhatás, antagonizmus, szinergizmus, 

kortikoszteroidok, stresszmechanizmus, androgének, hipo-hiperglikémia, inzulinrezisztencia, belső 

elválasztású mirigy, petefészek és here mint belsőelválasztású mirigy. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

-Különböző hormonális problémákkal kapcsolatos témák feldolgozása projektmódszerrel. 

-Az elsősegélynyújtás ábécéjének megértése, a stabil oldalfekvés megvalósítása. 
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-Cukorbeteg elsősegélyben való részesítése. 

-kiselőadások, szakirodalmi ábrák gyűjtése, gyűjtőmunka  

-Szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás és vitakészség fejlesztése. 

 
TÉMAKÖR: Az idegrendszer felépítése és működése Az 
idegsejt felépítése, típusa és funkciója. 

ÓRASZÁM: 22 
TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló ismeri:  
 

- Az  idegszövet  felépítése. A gliasejtek és a velőshüvely főbb funkciói (táplálkozás, 

szigetelés) 

- A nyugalmi- és az akciós potenciál kialakulásának 
elmélete. Az inger, az ingerület, az ingerküszöb fogalma. 

- A receptor, a receptornak megfelelő (adekvát) inger fogalma, típusai (mechanikai, 
kémiai, fény, hő). 

- A szinapszis fogalma, a serkentő vagy gátló hatás átvivő anyag- és receptor 
kölcsönhatás- függése. A droghatás ismerete a neurotranszmitterek helyettesítési elvén. 

- A központi, környéki idegrendszer, az ideg, dúc, pálya, mag, kéreg, fehér- és 
szürkeállomány fogalma, a testi (szomatikus) és a vegetatív idegrendszer jelentése. 

- Az idegrendszer működésének fő élettani folyamatai, és az ezeket megvalósító 
sejttípusok (receptorsejt, érzőidegsejt, asszociációs idegsejtek, mozgatóidegsejt), 

valamint a reflexív fogalma. 

- A gerincvelő anatómiai és élettani felosztása, pályarendszerei, tájékozódás a 
gerincvelő keresztmetszeti képén. 

- A bőr- és izomeredetű gerincvelői reflexek reflexíveinek kiépülése és funkciója. 
- A mozgatóműködések példáján értelmezni az idegrendszer hierarchikus felépítését, a 

gerincvelő főbb funkcióit (izomtónus kialakítása, védekező mechanizmusok, a bőr 
ereinek reflexes szabályozása stb.). 

- Az agy részeinek részletes ismerete (agytörzs/nyúltvelő, híd, középagy/, köztiagy 
- /talamusz, hipotalamusz/, kisagy, nagyagy), és az említett területek 

funkciói. A mozgatókéreg helye és kapcsolatai az idegrendszer többi 

területével. 

- A bőr és a belső szervek receptorai (mechanikai-, fájdalom-, hő-, kemoreceptorok, 

szabad ideg-végződések). Az érzékszervek anatómiai felépítése, az érzékszervek 
működésének általános elveit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

-A nyugalmi, az akciós és a posztszinaptikus potenciálok kialakulásának magyarázata. 

-Annak megértése, hogy az idegsejten belül a jelterjedés elektromos, az idegsejtek között pedig 

döntően kémiai jellegű. 

-Az idegrendszer felépítése és működése közötti összefüggés elemzése. 

-Az agykéreg működésének és az alvás biológiai szerepének értelmezése. 

-A civilizációs életmód és az idegrendszeri betegségek kapcsolatának felismerése. 

-Szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás és vitakészség fejlesztése. 

- Konkrét példák elemzéséből kiindulva annak megértése, hogy az életfolyamatok szabályozását az 

idegrendszer és hormonrendszer együttesen végzi.  
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-Az életmód fontosságának a felismerése az idegrendszeri és a hormonális betegségek kialakulásának 

megelőzésében.  

-Az agyrázkódás és a napszúrás tüneteinek felismerése, teendők megismerése. 

-A legális és illegális drogok hatása. 

-Szituációs gyakorlat a drogok elutasításának bemutatására.  

-Ismerkedés a modern vizsgálati módszerekkel (CT, MRI). 

-A feltétlen és feltételes reflex összehasonlítása. 

-Érzékszervi vizsgálódások, a tapasztalatok értelmezése. 

-Az érzékelésekkel kapcsolatos szavak összegyűjtése 

 
FOGALMAK 

neuron, neurocyta, rövidnyúlvány, hosszúnyúlvány, végfácska, szinapszis, ingerületátvivő anyag, 

acetilkolin, membránpotenciál, reflex, cerebrospinális reflexív,  vegetatív reflexív, gerincvelői reflexek, 

érzőideg-végződés, mozgatóideg-végződés, érzőideg, mozgatóideg, kevert ideg, cerebrospinális, 

központi idegrendszer, környéki idegrendszer, felszálló pályák, leszálló pályák, barázda, hasadék, 

durazsák, környéki idegrendszer, agykérgi központok, neocortex, feltétlen és feltételes reflexek, 

vegetatív idegrendszer, szimpatikus hatás, paraszimpatikus hatás, pszichoszomatika, adekvát inger, 

sárgafolt, vakfolt, fénytörő közegek, fovea centralis, térlátás, színlátás, adaptáció, akkomodáció, 

szürkületi vakság, perilympha, Corti-szerv, a bőr mint érzékszerv.  

TEVÉKENYSÉGEK 

-Rajzos ábra készítése a soknyúlványú idegsejtről. 

- Az idegsejt (neuron) részeinek megnevezése 

-kiselőadások, szakirodalmi ábrák gyűjtése, gyűjtőmunka  

-tudasbazis.sulinet.hu oldal idegrendszer kép és animáció oldalainak megtekintése és tanulmányozása  

-reflexív rajzolása  

-reflexív félkörsémájának ábrázolása, lerajzolása, részeinek megnevezése 
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Élő idegen nyelv 

Az első idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 

9–13. évfolyam 

 

Célok és feladatok 

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképességének 

fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni céljait elérni, saját 

gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven kommunikálni, 

ismereteket szerezni. 

Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a tartalmi 

ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és állandó 

fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is ki tudja 

fejezni. 

A 9-13. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon megkezdett nyelvi 

fejlesztésre, valamint annak eredményeire. Továbbra is fontos szerepet játszik a nyelvtanulás iránti 

motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább középpontba kerül a valós 

élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a 

nyelvi tudatosság fejlesztése. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban folytatódik az eddig megszerzett 

nyelvi ismeretek bővítése, illetve az idegen nyelv felépítésének és szerkezetének még mélyebb és 

árnyaltabb megismerése.  

A diák aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az egész életen át tartó 

nyelvtanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák egyre tudatosabb 

elsajátítására, további útmutatásra az önálló tanuláshoz, valamint az önértékelés és a társértékelés 

alkalmainak folyamatos megteremtésére.  

 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a korábban 

tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló képessé válik a 

nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul más tantárgyak 

esetében is. A tanuló megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának 

szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli 
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nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át tartó tanulásra. 

Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, hogy az 

élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse gondolatait, hallgassa 

meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, információt és tudást osszon 

meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan 

véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy csoportban, további 

kommunikációs feladatokat old meg. Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben 

kapcsolatépítésre használja fel.  

A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális 

eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és 

pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel 

lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése digitális 

felületeken és eszközök használatával. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több 

szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes felismerni, felidézni, 

az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák hatására 

mérlegelő idegen nyelvgondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást 

lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és 

tudásmegosztási lehetőségeit. 

A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a 

nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción alapuló 

tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- és 

feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más 

nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv tanulása 

során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére, kultúrája közötti 

eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés és az a mérlegelő, 

toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó jellegű önkifejezésnek. A 

korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló életkorának megfelelő alkotó 

tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós nyelvi 

célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat megoldása 
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közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ, kommunikál, problémát 

vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol, és mindezek felkészítik a munkavállalásra.  

Módszerek 

Az idegen nyelv-oktatás a középiskolában is tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára 

olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő helyzeteket teremt, amelyekben a nyelvet 

eszközként, hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának megfelelően 

alkalmazza, és birtokában van a megfelelő szókincsnek.  

Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, 

mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven megszerzett tudással 

pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, 

internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában 

zajló információcserére.  

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, hogy a 

tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a tanulót a nyelvórán 

egyre nagyobb mértékben felkészítsük. Mindezek révén a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és 

elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a 

nyelvtanulás fontos szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ megismerésében és megértésében. A 

nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése tehát a felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, amelyben az 

iskolai nyelvtanításon túl fontos szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, valamint általában 

a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási lehetőségek, (idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail 

levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási feladatok stb.), amelyek feltételezik és 

fejlesztik az aktív, önálló tanulói magatartást. Ennek kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik 

fontos feladata. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint a projektmunka, amelyek fejlesztik a 

tevékenység-központú tervezést, a probléma- és folyamatközpontú gondolkodást, és általában a 

célnyelven folytatott kommunikációt. A nyelvoktatói munka tervezése során fontos szerepet kapnak az 

egyéni tanulási sajátosságok és igények is.  

A nyelvtanítás folyamatában szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak feldolgozásához segítséget 

kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak köszönhetően a diák már képes arra, hogy 

digitális eszközökön keresztül is megértsen és létrehozzon szöveget, valamint interakciót folytasson és 

tartalmat közvetítsen idegen nyelven. Az idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli célnyelvi 

tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott kultúrának, kapcsolatot teremthet 

anyanyelvi beszélőkkel, és ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága erősödik. Az 

ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a 

rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan készíthet 
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el. E tapasztalatok által a nyelvtanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját nemzeti 

sajátosságait és értékeit a célnyelven közvetíteni.  

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, stresszmentes, jó 

hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, érdekes, 

nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos munkaformák, a 

projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az irányító tanár és a társak 

visszajelzései, a különféle értékelési formák a középiskolában is segítik a tanulót abban, hogy továbbra 

is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórai feladatokban. Önbizalma erősödik, nyitott és motivált 

marad nyelvtudása hosszú távú fejlesztésére. A nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik, és 

egyre inkább szívesen és tudatosan használja nyelvtudását. Képes saját hibáit észrevenni, javítani, 

valamint saját és társai haladását értékelni. 

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az alapja az 

idegen nyelvű szöveg, mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is illeszkedik 

életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy segítség tanárnak és 

tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából meghatározó lehet. E nevelési-

oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia tudatos fejlesztése egyre elvontabb és 

összetettebb szövegek révén. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, 

és az azokból kinyert információkat fel tudja használni saját kommunikációs céljainak megvalósítására. 

Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek nem különálló 

egységekként, hanem kontextusba ágyazottan kell, hogy megjelenjenek. A nyelvtanulót arra is képessé 

kell tenni, hogy a szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött funkcióját 

tudatosan kezelje, és szövegkohéziós, valamint figyelemvezető eszközöket használjon. 

A nyelvi tartalmak és eszközök átadása továbbra is kontextusba ágyazottan, szövegek alapján, konkrét 

beszédhelyzetekben akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel megsegítve történik. A használható 

nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is integráltan kell fejleszteni a 

nyelvi és nem nyelvi készségeket.  

Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik a tanulók beosztása nyelvtudásuk 

alapján történik, az intézmény nyelvi szintfelmérést tart. 

Tanulási eredmények 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 13. évfolyam végére a KER szerinti B2 nyelvi szint a kimeneti 

cél, ezen belül a továbbtanulni nem szándékozó tanulónak fel kell készülnie legalább a középszintű 

idegen nyelvi érettségi követelményeinek sikeres teljesítésére. A nevelési-oktatási szakasz végére a 

tanuló témakörtől függetlenül ismer és tudatosan alkalmaz nyelvtanulási és nyelvhasználati 

stratégiákat, képessé válik arra, hogy nyelvtudását valós, személyes, tanulással kapcsolatos vagy 
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szakmai céljaira alkalmazza, valamint készül az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész életen át tartó 

tanulásra. Ezeket más tanulási területeken is alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére.  

 

A helyi tanterv a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelíti meg. A 9-13. évfolyamon 

valamennyi, az 5-8. évfolyamon bevezetett témakör szerepel, elemeik azonban jelentősen bővülnek, és 

feldolgozásuk egyre árnyaltabban és mélyebben történik. Egyre hangsúlyosabbá válnak a 

kereszttantervi, interkulturális és célnyelvi vonatkozások, valamint a tudásmegosztással és 

ismeretszerzéssel kapcsolatos tartalmak. Az általános iskolában még egy témakörként kezelt személyes 

és környezeti témák technikumban már önálló egységként jelennek meg. Új témakörök az ötéves 

nevelési-oktatási szakaszban: az utazás és turizmus, a tudomány és technika és a kommunikáció; a 11-

13. évfolyamon: az ember és társadalom, a munka világa és a gazdasági és pénzügyi ismeretek. A 

közéleti témakör kiegészül a hobbik, a szabadidő és a művelődés aspektusaival. Az osztálytermi témakör 

a 9-10. évfolyamon az iskola és a tanulás témáit, 11-13. évfolyamon pedig a vizsgafelkészítést, illetve 

az érettségire való felkészítést állítja fókuszba. 

Az egyes témakörök mellett meghatározásra kerültek az adott évfolyamokra kötelező nyelvi funkciók, 

nyelvi elemek és struktúrák, melyeket a 9-10. évfolyamra, valamint a 11-13. évfolyamra vonatkozó 

specifikus bevezetők utolsó részei sorolnak fel. A megadott nyelvi funkciók, stratégiák és elemek az 

általános iskola 4., 5-6., és 7-8. évfolyamok kerettanterveiben megadott listákra épülnek, azok 

kötelező ismeretéből indulnak ki, azokat bővítik, és a tanulónak témakörtől vagy a választott 

nyelvkönyvtől függetlenül el kell sajátítania őket. 

  



245 
 

ÉLŐ IDEGEN NYELV: ANGOL 

Helyi tanterv az angol mint idegen nyelv tantárgy számára 

Technikum 

9–10. évfolyam 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban megalapozott 

idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi alapkészségek kialakítása mellett 

egyre hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a nyelvhasználat, valamint a jel- és szabályrendszerek 

kapcsolatai, melyek fejlesztése összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal 

és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon 

keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének lehetőségét, az ismeretek, a tudás átadásának 

igényét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális 

tudatosságot, valamint fejlessze a digitális kompetenciákat.  

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló, tudatos 

nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb valós kommunikációs helyzetben tudja 

használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is egyre jobban érti, hogy a használható 

nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa, és 

egyre inkább kész lesz arra, hogy akár elvontabb témákban is alkalmazza nyelvi ismereteit, készségeit. 

Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az elsajátított nyelvi eszközöket egyre inkább 

személyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához igazodó valós kommunikációs 

helyzetekben használhassa.  

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának érdekében a diák 

továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A változatos 

munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, például 

projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek során használja kreativitását, 

problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos és digitális 

csatornákon is. Érzékenységéből, (ön)kritikusságából adódóan különösen fontos az irányító tanár 

támogató visszajelzése, és az a többféle értékelési forma, amelyek által segítséget és mintát kap önmaga 

és társai értékeléséhez, megtanulja saját és mások hibáit felismerni és azokat helyükön kezelni. Így válik 

egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is. Az egyéni érdeklődés és igények 

figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen nyelvi tartalmakat, 

lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül szívesen foglalkozik, ennek 

megfelelően az osztálytermi vonatkozások súlya ebben a szakaszban tovább csökken. 

A helyi tanterv a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelíti meg. A tanuló újabb 

szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi olvasmányokkal, 

személyes élményeihez kapcsolódó szövegekkel – ismerkedik meg. A gondosan kiválasztott, lehetőség 
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szerint autentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a tanuló szövegalkotási, szövegértési, 

valamint interakciós készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás az általános iskolához 

képest hangsúlyosabbá válik. Új témakörként megjelenik a tudomány és technika, a kommunikáció és 

az utazás és turizmus. A már ismert témakörök is bővülnek, összetettebbé válnak. Kettéválik a 

személyes és környezeti tématartomány, a személyes tématartomány kiegészül a tágabb emberi 

kapcsolatok, az életmód, valamint az ember és társadalom témakörökkel, a környezeti pedig a 

környezetvédelemmel. Míg az osztálytermi témakör, valamint a személyes és a környezeti vonatkozások 

súlya csökken, addig hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített közéleti, aktuális, célnyelvi 

és nyelvtanulási tématartományok.  

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti B1 nyelvi szintet.  

Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz végére elsajátítandó 

nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal.  

 

Nyelvi funkciók az angol mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben olvasható angol 

nyelvű kifejezések példák): 

— bemutatás (Let me introduce myself. This is Jack, an old friend of mine. Let me introduce Mr 

Smith to you.) 

— telefonálás (XY speaking. Can I speak to XY? I’ll call you later. Thanks for calling.)  

— elismerés kifejezése (Well done.  It’s a good idea. I’m proud of you.) 

— ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you say?) 

— nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Do you understand me? Is it 

clear? Sorry, what does that mean?) 

— aggódás, félelem kifejezése (I’m worried about it, I fear…, I’m afraid that…) 

— üdvözletküldés (Give my best regards to…) 

— megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Dear Sir/Madam, Dear Mr. Smith, I look forward 

to hearing from you. Yours faithfully/sincerely,) 

— beszédszándék jelzése beszélgetés közben (I’ve just got an idea. I’ll tell you what. Why don’t 

we…?) 

— elemek összekapcsolása szóban (First..., then, after that…finally) 

— kiemelés, hangsúlyozás (The biggest problem is that the weather is horrible.) 

— mondandó összefoglalása (All in all… To sum up… In short...) 

— beszélgetés lezárása (Right. OK. It was nice talking to you.) 

— együttérzés kifejezése (I’m so sorry to hear that. Oh, no! What a shame!) 

— szemrehányás kifejezése (It’s your fault. You shouldn’t have said that.) 

— segítségkérés és arra reagálás (Will you help me? Sure, no problem. Can you do the washing-

up instead of me? Not now, I am afraid, I’m busy.) 
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— segítség felajánlása és elfogadása (Shall I bring you something from the shop? Yes, please. I’ll 

help you with your homework. Thanks, that sounds great.) 

— tanács kérése és adása (What shall I do? I think you should take a rest. Should I see a doctor? 

You’d better …, That’s a good idea. ..., I think you should/ought to do this.) 

— reklamálás (This soup is cold. The driver was rude. I’d like to make a complaint.) 

— engedélykérés és arra reagálás (May I use your phone? Sure, go ahead. Do you mind if I open 

the window? Please, don’t, I’m cold.) 

— feltételezés, kétely kifejezése (I don’t think he did it. He might be right. I wonder where he is.) 

— ok-okozat kifejezése (Why is that? Because…, How come he didn’t take part? He’s ill, that’s 

why.) 

— magyarázat kifejezése (What is it good for? It’s used for cooking., How does it work? It works 

with a battery.) 

— emlékezés, nem emlékezés kifejezése (I remember seeing her at the party last year. I can ’t 

remember locking the door.) 

— elkeseredés kifejezése (I am disappointed/ devastated.) 

— érdeklődés, érdektelenség kifejezése (I am interested in... I don’t care.) 

— bosszúság kifejezése (Oh, no! I am fed up with it.) 

Nyelvi elemek, struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben olvasható 

angol nyelvű kifejezések példák): 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige; Present Simple; Present 

Continuous; Present Perfect Simple (Have you done your room? I haven’t finished it yet.) 

Present Perfect Continuous (I’ve been learning English for 3 years. Have you been waiting for 

a long time?);  

— cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (Past Tense); Past Simple (I 

ate bread for breakfast. I didn’t see the film. Did you visit Joe?); Past Continuous (I was listening 

to her. Were they crying?) Past Perfect (I had seen her before.); 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s 

going to rain.); Future Simple (When will you be sixteen? I’ll help you.) Future Continuous 

(This time tomorrow I will be skiing in Austria.) 

— modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’could’, ’may’ (Can/could/may I join 

you?) ’should/shouldn’t’ (You should ask her.); ’mustn’t’ (You mustn’t smoke here.); ’can’, 

’could’, ’be able to’ (I could swim when I was 5. I was able to pass the exam.); ’must’, ’may’, 

’might’, ’can’t’ (Clara must be at school, she can’t be on holiday. She might like you); ’should 

have /might have’ (She should have done it sooner. He might have passed the exam.) 

— múltbeli szokások kifejezése: ’used to’ / ’would’ (I used to cry a lot when I was a child. My 

mum would always tell us stories.) 
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— feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains. We would buy it if we had money.) 

— függő beszéd kifejezése jelenidőben (He says he is tired. I don’t know where he lives. Tell him 

to stop it.) 

— függő beszéd múlt idejű igével (He said he was tired. She told me not to leave.) 

— szenvedő szerkezet: (The school was renovated during the summer. My car will be repaired 

tomorrow.) 

— mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám; számok, sorszámok; megszámlálható főnevek; 

megszámlálhatatlan főnevek; ’all’, ’both’, ’none’, ’neither’, ’every’, ’each’, ’enough’, ’too’, 

’quite’ (It isn’t good enough. The cake tastes quite good.) 

— minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the 

prettiest girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb 

melléknevek fokozása, összehasonlítás (more intelligent, She is the most intelligent of all.); 

leírás (What’s it like? What colour is it? What does it look/sound/taste/feel like?) 

— térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók, képleírás kifejezései (here, there, on the left, on 

the right, in, on, under, opposite, next to, between, outside, inside, indoors, outdoors, upstairs, 

downstairs, abroad) 

— időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a week, 

every day); időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.  It’s 

quarter to eight.); ’already’, ’yet’, ’just’ (I have already read it.  He has not finished it, yet. She 

has just entered the room.); időtartam: How long? (How long were you in Spain? For one 

month.); időpont meghatározása (soon, afterwards, later, next, then, the day before yesterday, 

the day after tomorrow, the other day, during the winter) 

— logikai viszonyok: célhatározás kifejezése (He went to Rome to study Italian) 

— szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those); kötőszavak (and, or, but, 

because), személyes névmások; ’some/any’; határozatlan névmások (somebody, anybody, 

nobody, everybody); további kötőszavak (e.g. however) 

— birtoklás kifejezése múlt időben (I didn’t have many friends at school.); jövő időben (At the age 

of 25 I will have a car.); genitive ’s’ (Joe’s brother…, Whose…?) 

— visszakérdezés: (She’s ill, isn’t she? She hasn’t met you before, has she?). 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 
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9. ÉVFOLYAM 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 40 

School and education 10 

Public matters, entertainment 20 

English and language learning 30 

Intercultural topics 14 

Cross-curricular topics and activities 15 

End-of-topic tests, practising B1 language exam tasks 15 

Összes óraszám: 144 

Témakör: Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 

óraszám: 40 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő rövid jellemzésével; 

 leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban; 

 érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek beiktatásával; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár 

ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

 előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének megfelelő ismert 

témáról folytatott társalgásban;  

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

 a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben 

megfelelően alkalmazza; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 
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 a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az érdeklődési 

körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 

 a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében tesz fel 

releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a hozzá intézett 

célnyelvi kérdésekre; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, friends, famous people 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

wider environment, places to spend freetime 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the house/flat, 

furnishings, appliances, clothes and accessories  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school 

and family celebrations  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

freetime activities, healthy eating, keeping fit, going to the doctor’s, doing chores 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 

social relations, clothes and fashion, relationships, common illnesses, traditional treatments, 

positive-negative characteristics 

 Személyes élethez tartozó információk átadása  

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 Interakció a személyes tématartományban. 

tevékenységek 

Projekt (egyéni): 

internetes kutatómunka és csoportos projekt – pl. családok az angol nyelvű országokban 

Vitafórum  

pl. tinédzserek helyzete a családban: (What is it that teenagers find most irritating in middle aged 

people? What is it that middle aged people find most irritating in teenagers?) 

Szerepjáték:  

pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán, , telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel 
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prezentáció készítése:  

pl. családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

— Közvéleménykutatás:  

o hobbik, érdeklődési körök 

Témakör: School and education 

óraszám: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a nyelvórákon; 

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

 részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart akár 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

 alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

 visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatosan és érthető 

történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően 

célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: educational 

institutions, parts of school buildings  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying in and outside school 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school festivals, 

school traditions, events, extracurricular opportunities for language learning/use of language 
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 A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Educational systems in 

Hungary and in the UK  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school subjects, 

knowledge, language learning targets, different ways of learning  

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során. 

tevékenységek 

— Egyéni kutatás és képes beszámoló, pl.: 

o régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

o a magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása 

— Csoportmunka / projekt, pl.:  

o egy osztályprogram megtervezése 

o ’Az ideális iskola’ jellemzői 

o kisfilm készítése: „Our School” 

— Internetes kutatómunka: - képes beszámolók 

— Vitafórum, pl.: 

o Hasznos-e az iskolai egyenruha?  

o Jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

o Milyen a jó tanár? 

— Íráskészség fejlesztése, pl.:  

o beszámoló írása egy iskolai eseményről 

o panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok házi feladatról  

Témakör: Public matters, entertainment 

óraszám: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 
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 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

 írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban; 

 összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét röviden 

és érthetően; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget;  

 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót folytat 

megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a 

társadalmi normákhoz; 

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: relevant members 

of the public sector and civil service, tourists 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, restaurants, hotels, national and international attractions/sights, city life/country life  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: services, 

giving directions, giving information, presenting sights 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: free 

time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, sports, books, apps, media, computer 

games 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

 Interakció a közéleti tématartományban. 

tevékenységek 

— Kutatómunka, pl.: 
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o külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

o kiállítások, érdekes múzeumok 

— Projektmunka, pl.: 

— Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

— Mi szórakoztat minket? 

— Vitakészség fejlesztése, pl.: 

o  vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

o ’mozik’ – kellenek még? 

o az olvasás szerepe a 21. században 

o Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— Íráskészség fejlesztése, pl.:  

o brossúrák, adatlapok kitöltése 

o film/könyv ajánló brossúra készítése 

o plakátok, szórólapok hirdetések készítése 

— egy angol nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, megbeszélése 

— egy rövid angol novella órai feldolgozása 

Témakör: English and language learning 

óraszám: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és nyelvhasználati 

stratégiákat; 

 nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

 céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

 egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

 körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;  

 ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, 

megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

 félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

 a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a mondandóját; 

 a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló nyelvi 

és stratégiai eszközöket; 
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 nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak megfelelő 

érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert nyelvi 

eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott 

vagy hallott szövegeket; 

 használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

 hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

 megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 

célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

 használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

 összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy nem 

kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

 a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – szöveg 

tartalmát; 

 a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak jelentését; 

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni; 

 hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning strategies, languages, autonomous learning 
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 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása. 

tevékenységek 

— Gyakorlófeladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló, pl.:  

o új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonimáiról 

o a magyar és az angol nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról  

o a dialektusokról 

o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— ’Osztálykönyvtár’ 

o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

— Íráskészség fejlesztése, pl. 

o cikkek egy havonta megjelenő angol nyelvű osztály ’hírlaphoz’ (pl.’ Teenage Herald’) 

felhasználva az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

o angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal angolul 

Témakör: Intercultural topics 

óraszám: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

 ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

 felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions in the different 

countries 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, typical 

landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

 Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról. 
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tevékenységek 

— Projektmunka, pl.: 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában 

o a falvak szerepe manapság a két országban 

o miért halt ki a népviselet Angliában és miért maradt meg Magyarországon? 

o Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

— Internetes kutatómunka, pl.: 

o a labdajátékok eredete és elterjedése/változatai 

o Hollywood története és magyar vonatkozásai 

— Prezentáció, pl.: 

o karácsony ünneplése a világ országaiban 

o a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye  

— Játék, pl.: 

o Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol specialitás? 

o kviz különböző oszágok étkezési szokásairól 

— kritika írása egy étteremről, kulturális programról 

— Vitafórum 

o pl.: mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi országokban? 

Témakör: Cross-curricular topics and activities  

óraszám: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

tevékenységek 

— Projekt munka (egyéni), pl.: 
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o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

o (Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más 

tudásterület témaköreiről 

— Vitafórum, pl.: 

o melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

o kell-e a mindennapos testnevelés? 

o fontos-e a zene és a tánc? 

o kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

o fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— Játék, pl.: 

o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a 

leghosszabb lista? 

o történelmi események modellezése szerepjátékkal 

Témakör: End-of-topic tests, practicing B1 level language exam tasks 

óraszám: 15 óra 

Az órakeretből fennmaradó 40 óra kétféle tevékenység elvégzésére ad lehetőséget: 

- szakasz-, témazáró, félévi-és év végi dolgozatok megírása és együttes kiértékelése, illetve 

szóbeli prezentációk, kiselőadások, csoportmunkák és feleletek értékelése 

- írásbeli-és szóbeli nyelvvizsga feladatok gyakorlása. 
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10. ÉVFOLYAM 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Environment and nature 20 

Holidays, travelling, tourism 10 

Current topics 29 

Science and technology, Communication 20 

Gaining and sharing knowledge 40 

End-of-topic tests, practising B1 language exam tasks 25 

Összes óraszám: 144 

Témakör: Environment and nature 

óraszám: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;  

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó és 

az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemeket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

city/town/village/countryside 
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 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural disasters, 

nature protection campaigns 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural phenomena, 

weather and climate, seasons  

 A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

 Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban. 

tevékenységek 

— Internetes kutatás; pl.:  

o veszélyeztetett állatok 

o eltűnő növények 

o nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

o a tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben 

— Kiselőadás/prezentáció készítése; pl.:  

o veszélyben a földünk 

o a klímaváltozás jelenlegi és javasolt hatásai 

o a nemzeti parkok és állatkertekfeladatai 

o Mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— Vitafórum, pl.:  

o hasznosak-e az állatkertek? 

o jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— Egy angol nyelvű természetfilm megtekintése 

Témakör: Holidays, travelling, tourism 

óraszám: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 
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 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;  

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests both in Hungary and around the world  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, exhibits, 

travel documents, tickets, means of transport, objects used while travelling, forms, brochures 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning a trip, sightseeing, city tour 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 

package holidays, cultural differences, effects of tourism on people and economy 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

 tevékenységek 

— Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban, pl.:  

o híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

o híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

o Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

o ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

o felkészülés egy külföldi utazásra – Checklist készítése 

— Internetes kutatás, pl. 

o Érdekes, szokatlan szállások 

o Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— Felmérés készítése az osztályban, pl.: 

o Ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 

o Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.) 

— Vitafórum, pl. 
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o egyéni vagy társasutazás? 

o üdülés vagy aktív nyaralás? 

— Szituációs játék, pl.  

o szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés, 

o ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

o Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről és/vagy egy szórakozóhelyről 

 

Témakör: Current topics 

óraszám: 29 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

 megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hírek, 

események lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

tevékenységek 

— videók megtekintése  

o hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 

— Szerepjáték 

o ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

— Internetes kutatómunka 

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

o szókincsfejlesztés a média világához 

— Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

o a szalagcímek nyelvezete 

o az újságcikkek stílusa, szerkezete 
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o különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

Témakör: Science and technology, Communication 

óraszám: 20 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemeket; 

 megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used by 

everyday people household gadgets, mobile phones, computers, internet  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life, using technology for studying or for work 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, social 

networks 

 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

 Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

tevékenységek 

Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

— a közlekedést 

— a házimunkát  

— az oktatást 
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— a kommunikációt; 

— A világ internet nélkül? 

— Internetes kutatómunka és prezentáció, pl.: 

— a világ legfontosabb találmányai 

— a kommunikáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

— a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán 

— „Én és a telefonom”  

Vitafórum, pl.:  

— az internet jövője 

— mire jó a virtuális valóság?  

— haladás-e minden változás? 

— a közösségi média előnyei és hátrányai 

Témakör: Gaining and sharing knowledge  

óraszám: 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott vagy 

hallott szövegeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése 

 Információ megosztása angol nyelven. 

tevékenységek 

 Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o Prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek bemutatása 

az osztálynak 

o Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 
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o Angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban 

o Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

 

Témakör: End-of-topic tests, practicing B1 level language exam tasks 

óraszám: 25 óra 

Az órakeretből fennmaradó órák kétféle tevékenység elvégzésére adnak lehetőséget: 

- szakasz-, témazáró, félévi-és év végi dolgozatok megírása és együttes kiértékelése, illetve 

szóbeli prezentációk, kiselőadások, csoportmunkák és feleletek értékelése 

- írásbeli-és szóbeli nyelvvizsga feladatok gyakorlása. 
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11–13. évfolyam 

A 11. évfolyamra a tanuló már B1 nyelvtudással érkezik, és célja - nyelvtudása további fejlesztése 

mellett -, hogy legalább a középszintű, de felősoktatási felvételi esetén az emelt szintű érettségi 

követelményeit sikeresen teljesítse. Középiskolai tanulmányai végére már elegendő tudással és 

tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja használni a körülötte lévő világ 

megismerésére, információszerzésre és -cserére, valamint valós kommunikációra és kapcsolatépítésre.  

A szakasz végére célként kitűzött, KER szerinti B2 szint az önálló nyelvhasználat magasabb fokát 

jelenti. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli nyelvtanulási és 

nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz, illetve digitális 

csatornákon keresztül használja a nyelvet lehetőleg minden nap.  A személyes tartomány a nyelvtanuló 

számára kibővül oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár a szakmai tartományok 

vonatkozásában is tényleges nyelvhasználóként tud működni, és nyelvtudását egyéni céljainak 

megfelelően tudja alkalmazni. Általános beszédprodukcióját ekkor már változatos, az érdeklődési körén 

túlmutató témákban is részletes, példákkal kiegészített és jól felépített szöveg jellemzi, szükség esetén 

megfelelő érveléssel alátámasztva. Képes az előre elgondoltaktól eltérni, mondandóját a 

beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítani. Írásprodukciója is összetettebbé válik, élményeiről és 

különböző eseményekről részletes és világos leírást képes adni. Megtervezi és az adott szituációhoz 

illeszti az alkalmazott nyelvi eszközöket, hiányosságait egyre hatékonyabban kompenzálja, és javítja 

hibáit. Írás-, illetve beszédprodukciójában érzelmeit, személyes véleményét megjeleníti, számára 

ismerős helyzetekben helytállóan folytat célnyelvi információátadást és -cserét. Szóbeli beszélgetést 

hatékonyan és megfelelő eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a megértést biztosítja 

céljainak megfelelően. Egészében világosan ki tudja fejezni magát mind írásban, mind beszédben 

anélkül, hogy komoly korlátokba ütközne. 

A tanult nyelvi elemek segítségével ismeretlen témákat és szituációkat is felismer mind élőbeszédben, 

mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által folytatott köznyelvi társalgásra 

is. A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb témájú üzenetek megértésére is, ideértve a 

beszélők attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy önállóságot tanúsít, a szövegeknek megfelelően 

alkalmazza olvasási stílusát és sebességét. Hosszabb, összetettebb szövegekben megleli a részleteket is. 

Megért standard dialektusban, szokványos tempóban folyó célnyelvi műsorokat, filmeket a média 

különböző csatornáin, és ehhez változatos stratégiákat tudatosan alkalmaz.  

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz 

részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt továbbadni. 

Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. Nyelvhelyességében még 

előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. Szövegalkotásában többnyire koherens, 
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a kohéziós eszközök széles körét tudja használni. Kiejtésében, hanglejtésében közelít a természeteshez, 

helyesírásában már többnyire pontos.  

A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már 

lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson. Interkulturális 

tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és 

különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik. Megszerzett nyelvtudásával részt tud venni 

célnyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben, és ez egyre inkább igaz a választott pályájának, 

érdeklődésének megfelelő tartalmakra is. A nyelvtanulás során elsajátított tanulási stratégiákat és 

készségeket már más tantárgyak elsajátításában is alkalmazza, és nyelvtudását kereszttantervi témákban 

is fejleszti.  

Ebben a szakaszban a témakörök óraszámai kifejezik a nyelvtudás fejlődésének és az életkor 

változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat. A középiskola elején a személyes 

tématartomány még kiemelkedő szerepet játszik. Ezt itt felváltja egy egyenletesebb eloszlás, azaz 

nagyobb jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és az interkulturális 

ismeretek vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló életkora és elvontabb 

gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök is, melyeket az érettségi vizsgára történő 

felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és társadalom, a különböző és egyre szaporodó 

függőségek veszélyei vagy a gazdasági és pénzügyi ismeretek. A pályaválasztás előtt álló 11-13. 

évfolyamos diákok számára szintén elengedhetetlen a munka világával való ismerkedés a célnyelven, 

mely a nyelvi fejlődés mellett kiváló lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, gondolkodásra, 

valamint a munkavállalói kompetencia megalapozására. Ezeken az évfolyamokon az osztálytermi és 

iskolai témakört a vizsgafelkészülés váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek között kell 

megismerkednie az angol nyelvi érettségi feladataival, követelményeivel, valamint a sikeres 

teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az értékelés szempontjaira, és gyakorlatot kell 

szereznie a feladatsorok megoldásában. Mindezek elérése érdekében a középiskola utolsó két évében a 

legnagyobb jelentőség a célnyelvi és nyelvtanulással kapcsolatos témakörnek jut. 

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek 

végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és továbbfejlesztésére, valamint 

arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való használatra adaptálni tudja.   

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B2 nyelvi szintet, és fel tud készülni az 

emelt szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres teljesítésére, amely elősegíti számára a felsőoktatásba való 

bejutást. 

A helyi tanterv a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelíti meg. Az egyes témakörök mellett az 

adott két évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek megfogalmazásra 
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célnyelvi példákkal. A 11-13. évfolyamokra vonatkozó listákban megjelenhetnek korábbi elemek 

összetettebb nyelvi példákkal és újonnan belépő funkciók és struktúrák is. 

Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a 11-13. évfolyamon (a zárójelben olvasható angol 

nyelvű kifejezések példák): 

— álláspont, vélemény kifejezése (In my view …, As I see it …, Personally, I think …) 

— érvek felvezetése (I find it extremely important …, When we consider…, Considering …, We 

should keep it in mind that …, I suppose we all agree that …)  

— egyetértés mások érveivel (I completely agree. I couldn’t agree more. That’s exactly what I think, 

You’ve persuaded me.) 

— kétely, bizonytalanság kifejezése (I’m not entirely sure, Yes, maybe, but…, I see what you mean, 

but … I agree to some extent, but…)   

— mások érveivel való egyet nem értés (I am afraid I disagree/can’t agree with you. I don’see 

why/how …, Actually, … Surely you don’t think that … I partly agree. I agree up to a point. I 

completely disagree. You must be joking.) 

— konklúzió levonása (The point I’m trying to make is …, All in all it shows …)  

— statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Judging from the examples …, The 

diagram proves that …) 

— reklamáció, panasz kifejezése (I’d like to make a complaint about …, I’d like to return this …, It 

doesn’t fit. It’s not my size. It won’t work properly. Can I have a refund?) 

— bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I apologise. I feel/am sorry for …)  

— érzések kifejezése (I’m satisfied. I’m frightened. I’m embarrassed.)   

— szükségesség kifejezése (It is necessary/unnecessary to …)  

— dicséret, kritika kifejezése (Congratulations! I congratulate you on doing it.) 

— javaslat és arra reagálás (I was wondering if you’d like to ... I recommend…. Yes, that would be 

excellent. That’s a good idea, but…)  

— információkérés (Could you please tell me when the next train leaves? You wouldn’t know the 

time, would you?) 

— egymást követő események leírása (Firstly, secondly, thirdly, later on, in the end, eventually) 

— beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Can I interrupt you for a second? May I say 

something?) 

— segítségkérés és arra reagálás (Could you do me a favour? Could you give/lend me a hand? Sure. 

No problem.) 

Nyelvi elemek és struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a 11-13. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

— cselekvés, történés kifejezése jövő időben: future continuous, future perfect (I’ll be cooking then. 

I’ll have finished cooking by then.)  
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— jövőidejűség kifejezése a múltban: ’was/were going to’, ’was/were about to’, ’was/were to have’ 

(I was going to help her. I was about to leave.) 

— cselekvés, történés kifejezése múlt időben: past perfect continuous (I had been learning English 

for two years before I passed my exam.) 

— feltételes mód kifejezése: third conditional, ’I wish’, ’if only’ (I would have done it if I had had 

the time. I wish you were here. If only he could have helped me.)  

— függő beszéd: statements, questions, requests, offers, orders, reporting verbs (She threatened to 

leave me there. She asked me if she should leave. She asked me to take her home. She offered to 

take me home. She told me to take him home.) 

— vonatkozó névmások / mellékmondatok: relative pronouns and clauses (She’s a girl who can sing 

really well. I won’t eat the banana which was on the floor.) 

— közvetett kérdések: indirect questions (Could you tell me what the time is, please?) 

— műveltetés kifejezése: causative (I have my hair cut every month.) 

— igei vonzatok (gerunds and infinitives) 

— szövegkohéziós elemek (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even though, 

however…) 

— inverzió: inversion (Not only did they listen to me, they also followed my orders. Never have I 

seen such a beautiful landscape.) 

— képzők: negative prefixes (uneducated, impolite), adjective suffixes (dangerous, professional, 

hopeful) noun suffixes (teacher, bakery, difference)  

— visszaható névmások: reflexive pronouns (myself, yourself, herself…)  

 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

— az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek kommunikációjából 

születő célnyelvi szöveget; 

— létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú célnyelvi 

szöveget; 

— életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 
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11. ÉVFOLYAM 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle  18 

Holidays, travelling, tourism 15 

Public matters, entertainment 15 

English and language learning 20 

Cross-curricular topics and activities 20 

Current topics 5 

End-of-topic tests, oral presentations and other assignments 10 

Final exam preparation 5 

Összes óraszám: 108 

Témakör: Personal topics: family relations, lifestyle 

óraszám: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató vagy 

elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert 

nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi beszélők 

köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget; 

 értelmezi az összefüggéseket; 

 megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, 

változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 

lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

 érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

 érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 
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 a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben megfelelően 

alkalmazza; 

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 

a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, different generations within the family, love and marriage, friends, famous 

people, role models, healthcare personnel 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

wider environment, workplace, healthcare facilities, places to spend freetime 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the house/flat, 

furnishings, appliances, basic objects used for treating illnesses and keeping fit, clothes and 

accessories  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school 

and family celebrations, sports, sport events, illnesses 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily routine, 

habits, healthy eating, eating in different places (home, canteeen, restaurants) keeping fit, going 

to the doctor’s, household duties, doing chores, doing the garden and taking care of everyday 

responsibilites  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 

welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future plans, common 

illnesses/injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies), positive and negative 

characteristics, personal success and failure, future plans 

 Személyes élethez tartozó összetettebb akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes 

tématartományban. 

tevékenységek 
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— Internetes kutatás: 

o A családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…) 

o Milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 

o A nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

o Az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma 

— Szerepjáték:  

o orvosi ellátás igénybevétele 

o  ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

— Önálló szövegalkotás 

o  életem 15 év múlva  

o híres személyiségek, mint példaképek 

— Vitafórum 

o  az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

o ’A házasságok az égben köttetnek’ 

Vannak-e még családi példaképek? 

Témakör: Holidays, travelling, tourism 

óraszám: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides, public service personnel  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests, public service offices 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, exhibits, 

travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms, brochures 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad, festivals 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 

package holidays, currencies, cultural differences, effect of tourism on people and economy, 

new areas in tourism: wellness, language learning 

 A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, 

turizmus tématartományban. 

tevékenységek 

— Szerepjáték, pl.:  

o telefonos érdeklődés és szállásfoglalás 

— Projektmunka, pl.:  

o prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  

o plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről 

— Egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

— Kutatómunka (Internet, újságok, statisztikák), pl.:  

o Az utazás hatása a gazdaságra, társadalomra 

— Vitafórum, pl.: 

o  a turizmus pozitív és negatív hatásai 

o olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

Témakör: Public matters, entertainment 

óraszám: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel 

történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé ismert 

témákban és szituációkban is; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi beszélők 

köznyelvi kommunikációjában; 

 megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők véleményét is; 

 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 

lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is; 

 a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva általános és 

nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of the 

public sector and civil service  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, public offices, restaurants, hotels, national and international attractions/sights, city 

life/country life  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance tickets, 

forms, brochures  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

administration, services, giving directions, giving information, presenting sights 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, services 
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 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: free time 

activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, films, books, computer games, sports, 

applications, media 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

 A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban. 

tevékenységek 

— Internetes kutatómunka, pl.: 

o kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott 

célnyelvi/magyarországi városban 

o egy híres művész, író vagy költő munkásságának bemutatása  

— Szerepjáték 

o útbaigazítás kérése és adása 

— Vitafórum, pl.: 

o GPS vagy útbaigazítás? 

o Kidobhatjuk már a papír térképeket? 

o Az e-könyvek előnyei és hátrányai 

Témakör: English and language learning 

óraszám: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

 hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a tanult 

stratégiák felhasználásával; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

 használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 

célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 
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 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

 a legfontosabb jelenkori témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen 

szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és 

beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

 a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt;  

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő célnyelvi 

interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához kapcsolódó írott 

vagy hallott szövegeket.  

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, beszédtempót és 

intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket; 

 hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

 elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

 hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati 

lehetőségeket; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning strategies, languages, accents and dialects, autonomous learning 

 A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

 A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása. 

tevékenységek 

— Egyéni projekt 

o 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

o egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

— interaktív térképek használata  

o ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 
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o ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal 

— csoportmunka 

o szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 

o szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

— prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív tapasztalatairól 

— Vitafórum 

o miért halványulnak el a dialektusok? 

o internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

Témakör: Cross-curricular topics and activities  

óraszám: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

tevékenységek 

— Egyéni projektmunka, pl.: 

o a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

o poszter vagy kiselőadáskészítése bármely más tudásterület témaköreiről 

— Vitafórum, pl.: 

o a humán vagy a reál műveltség a fontos? 

Témakör: Current topics 

óraszám: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

 felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és szórakozásra.  
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

tevékenységek 

— Pármunka, pl.:  

o célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

o angol sajtótermékek fajtái 

o angol újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban 

megjeleníteni 

o aktuális hírek olvasása 

o az olvasott cikk tartalmának ismertetése, és állásfoglalás a benne foglaltakkal 

kapcsolatban 

— Osztálymunka, pl.: 

o angol nyelvű híradó nézése 

o iskolai/osztály hírekből angol nyelvű híradó készítése, előadása 

Témakör: End-of-topic tests, oral presentations and other assignments 

óraszám: 10 óra 

Az órakeretből fennmaradó órák kétféle tevékenység elvégzésére adnak lehetőséget: 

- szakasz-, témazáró, félévi-és év végi dolgozatok megírása és együttes kiértékelése, illetve 

szóbeli prezentációk, kiselőadások, csoportmunkák és feleletek értékelése 

- írásbeli-és szóbeli nyelvvizsga feladatok gyakorlása. 

Témakör: Final exam preparation 

óraszám: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

 alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

 összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 
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 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

 megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

 informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

 aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót és 

kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

 megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 

 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót folytat 

megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a 

társadalmi normákhoz; 

 nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát 

akadályozza; 

 egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat értelmez és 

használ; 

 közép- és emeltszintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

 közép- és emeltszintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

 az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

 az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

 A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

 A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

 Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése.  

tevékenységek 

— Vizsgafeladatok gyakorlása 

— Vizsgaszituációk gyakorlása 

— Szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

— Vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

— Viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

Megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan. 

12. ÉVFOLYAM 



280 
 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Current topics 15 

Environment and nature 15 

Intercultural topics 10 

People and society 15 

Career and employment 15 

Gaining and sharing knowledge 20 

End-of-topic tests, oral presentations and other assignments 10 

Final exam preparation 8 

Összes óraszám: 108 

Témakör: Current topics 

óraszám: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

 felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és szórakozásra.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

tevékenységek 

— Pármunka, pl.:  

o célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

o angol sajtótermékek fajtái 

o angol újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban 

megjeleníteni 

o aktuális hírek olvasása 

o az olvasott cikk tartalmának ismertetése, és állásfoglalás a benne foglaltakkal 

kapcsolatban 

— Osztálymunka, pl.: 
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o angol nyelvű híradó nézése 

o iskolai/osztály hírekből angol nyelvű híradó készítése, előadása 

Témakör: Environment and nature 

óraszám: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, 

részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi beszélők 

köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 

lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

 környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és cserél 

információt; 

 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot szöveget 

szóban és írásban; 

 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 

a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban; 
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 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants, 

environmental protection personnel  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

city/town/village/countryside, geographical places, continents, space, the Earth 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural disasters, 

nature protection campaigns  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources, volunteering 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural phenomena, 

maintaining the environment, sustainability, weather and climate, seasons, recycling and 

reusing 

 Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk 

átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 

tématartományban. 

tevékenységek 

— Kiselőadás angol nyelven IKT eszközök segítségével, pl.: 

o Természeti kincsek Magyarországon 

o Mindennapi természetvédelem 

— (Csoportos) projektmunka  
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o A hulladékújrahasznosítás lehetőségei  

— Kutatómunka az interneten, pl.: 

o alternatív energiaforrások 

o globális felmelegedés 

o a Föld belső szerkezete, lemezeltolódások, vulkánok, cunamik 

Témakör: Intercultural topics 

óraszám: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális 

kommunikációjában; 

 ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 

 interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytat írásban és szóban; 

 megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

 alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

 szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már lehetővé 

teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson; 

 interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 

hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik; 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket; 

 tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési és 

udvariassági szokásokat; 

 átadja célnyelven a magyar értékeket; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, typical 

landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions, arts, history, literature 

 Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete 

 Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása  

 Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete 

célnyelven  

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 
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 Célnyelvi kultúráról információk átadása 

 Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

 Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről. 

tevékenységek 

— projektmunka  

o Magyarország rövid történelme 

o Anglia rövid történelme 

o A magyar és angol történelem kapcsolódási pontjai  

o hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

o Mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban 

o Miért vált az angol világnyelvvé? 

— internetes kutatómunka  

o egy célnyelvi ország gasztronómiája  

o magyar receptek angol interpretálása 

o Milyen más nyelvek találhatók az Egyesült Királyságban? 

— Egy angol történelmi film megtekintése  

— Vitafórum 

o Fontos-e a hagyományok életben tartása 

o Fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

o Miben hasznos a globalizáció?  

o Romantikus idea vagy tényleg fontos az önrendelkezés? 

Témakör: People and society 

óraszám: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 
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 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family, friends, 

acquaintances, members of the society (teenagers, adults, the elderly), the public, authorities, 

people working in services    

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: towns, villages, 

countryside, home, public places, public offices 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

everyday life, fashion and clothes items  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, family 

events and celebrations, national and international events and holidays  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: shopping, 

using public services, everyday tasks and chores, taking part in the life of a community, 

volunteering, community service 

 A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: drug addict, computer nerd, 

workaholic 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic gender roles, 

tolerance, friendships, relationships, appearance and personality, differences between 

individuals, relationship between generations, crime and punishment 

 Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és társadalom 

tématartományban. 

 

tevékenységek 

— Egyéni projekt, pl.: 

o különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán 

o hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 

o önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás 

— Szerepjáték, pl.:  

o szolgáltatások igénybevétele 
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—  Önálló szövegalkotás, pl.:   

o Megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

— Vitafórum/eszmecsere  

o korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

o megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek? 

o megszüntethetőek-e az előítéletek? 

Témakör: Career and employment 

óraszám: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: professionals, 

employers, employees, colleagues  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: workplaces, 

offices  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

different jobs 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: job interviews, 

meetings   
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 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: planning, life 

long learning, applying for a job 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: choosing a career, 

summer jobs, working hours, part time jobs, unemployment, team work, individual tasks, 

cooperation, critical thinking, mobility, CV 

 A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban. 

tevékenységek 

— Önálló szövegalkotás  

o jelentkezés álláshirdetésre 

o angol nyelvű önéletrajz készítése 

— Szerepjáték  

o Állásinterjú 

— Olvasott szövegértés fejlesztése, pl.: 

o Álláshirdetések böngészése 

o Munkaköri leírás értelmezése 

— (Csoportos) projektmunka  

o Közkedvelt szakmák bemutatása 

o Jövőbeli tervek 

Témakör: Gaining and sharing knowledge  

óraszám: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összetettebb információkat ad át és cserél; 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

 írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 
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 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

 használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

 használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

 Akár elvontabb információ megosztása angol nyelven 

 Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi 

fejlesztésre. 

A témakör feldolgozásához javasolt tevékenységek 

o Prezentáció, hangfelvétel, video felvételkésztése bármely témában 

o idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában, kutatómunka alapján 

Témakör: End-of-topic tests, oral presentations and other assignments 

óraszám: 10 óra 

Az órakeretből fennmaradó órák kétféle tevékenység elvégzésére adnak lehetőséget: 

- szakasz-, témazáró, félévi-és év végi dolgozatok megírása és együttes kiértékelése, illetve 

szóbeli prezentációk, kiselőadások, csoportmunkák és feleletek értékelése 

- írásbeli-és szóbeli nyelvvizsga feladatok gyakorlása. 

Témakör: Final exam preparation 

óraszám: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

 alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

 összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 
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 megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

 informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

 aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót és 

kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

 megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 

 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót folytat 

megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a 

társadalmi normákhoz; 

 nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát 

akadályozza; 

 egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat értelmez és 

használ; 

 közép- és emeltszintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

 közép- és emeltszintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

 az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

 az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

 A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

 A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

 Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése.  

tevékenységek 

— Vizsgafeladatok gyakorlása 

— Vizsgaszituációk gyakorlása 

— Szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

— Vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

— Viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

Megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan 



13.ÉVFOLYAM 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Current topics 15 

Science and technology, Communication 8 

Financial matters 10 

End-of-topic tests, oral presentations and other assignments 20 

Final exam preparation 40 

Összes óraszám: 93 

Témakör: Current topics 

óraszám: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

 felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és szórakozásra.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

tevékenységek 

— Pármunka, pl.:  

o célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

o angol sajtótermékek fajtái 

o angol újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban 

megjeleníteni 

o aktuális hírek olvasása 

o az olvasott cikk tartalmának ismertetése, és állásfoglalás a benne foglaltakkal 

kapcsolatban 

— Osztálymunka, pl.: 

o angol nyelvű híradó nézése 

o iskolai/osztály hírekből angol nyelvű híradó készítése, előadása 
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Témakör: Science and technology, Communication 

Óraszám: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó alapvető témákban; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scientists, 

researchers, inventors, engineers, people working for scientific and technological development  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used by 

everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: exhibitions 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life, using technology for studying or for work, major innovations 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, dangers of 

the internet, social networks, research, inventions 

 A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és technika 

tématartományban. 

 

tevékenységek 

— Internetes kutatómunka, pl.: 

o találmányok 
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o a jövő technikái 

— Egyéni projekt, pl.: 

o Az autó/repülő/egyéb technikai vívmány története – kik voltak a feltalálók? 

o A jogosítvány megszerzése, az autó részei  

o Mit fog tudni a következő telefonom? 

— Vitafórum, pl.:  

o az internet pozitív és negatív oldalai  

o Lesz-e az unokámnak telefonja? 

o Javasolt-e még az egyéni feltalálás? 

Témakör: Financial matters 

óraszám: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: employers, 

employees, white and blue collar workers 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: public service 

offices  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: money, currencies, 

bank forms, advertisements, commercials  
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 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: saving, 

spending and wasting money, banking, online shopping, exchanging currencies 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family budget, 

saving, spending and wasting money 

 A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és gazdaság 

tématartományban. 

tevékenységek 

— Egyéni projekt, pl.: 

o a pénz kialakulása, története 

o az első bankok 

— Szerepjáték, pl.:  

o banki ügyintézés  

o számlanyitás 

o reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

o valutaváltás nyaralás előtt 

— eszmecsere, pl.: 

o spórolás-költekezés 

o a jövedelem értelmes beosztása 

— kutatómunka (internet, újságcikk), pl.: 

o hitelek, állami támogatások 

o a tőzsde története, működése 

Témakör: End-of-topic tests, oral presentations and other assignments 

óraszám: 20 óra 

Az órakeretből fennmaradó órák kétféle tevékenység elvégzésére adnak lehetőséget: 

- szakasz-, témazáró, félévi-és év végi dolgozatok megírása és együttes kiértékelése, illetve 

szóbeli prezentációk, kiselőadások, csoportmunkák és feleletek értékelése 

- írásbeli-és szóbeli nyelvvizsga feladatok gyakorlása. 

Témakör: Final exam preparation 

óraszám: 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 
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 alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

 összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

 megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

 informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

 aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót és 

kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

 megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 

 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót folytat 

megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a 

társadalmi normákhoz; 

 nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát 

akadályozza; 

 egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat értelmez és 

használ; 

 közép- és emeltszintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

 közép- és emeltszintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

 az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

 az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

 A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

 A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

 Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése.  

tevékenységek 

— Vizsgafeladatok gyakorlása 

— Vizsgaszituációk gyakorlása 

— Szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

— Vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 
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— Viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

Megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan. 
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Élő idegen nyelv 

Az első idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 

9–13. évfolyam 

 

Célok és feladatok 

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképességének 

fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni céljait elérni, saját 

gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven kommunikálni, 

ismereteket szerezni. 

Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a tartalmi 

ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és állandó 

fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is ki tudja 

fejezni. 

A 9-13. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon megkezdett nyelvi 

fejlesztésre, valamint annak eredményeire. Továbbra is fontos szerepet játszik a nyelvtanulás iránti 

motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább középpontba kerül a valós 

élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a 

nyelvi tudatosság fejlesztése. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban folytatódik az eddig megszerzett 

nyelvi ismeretek bővítése, illetve az idegen nyelv felépítésének és szerkezetének még mélyebb és 

árnyaltabb megismerése.  

A diák aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az egész életen át tartó 

nyelvtanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák egyre tudatosabb 

elsajátítására, további útmutatásra az önálló tanuláshoz, valamint az önértékelés és a társértékelés 

alkalmainak folyamatos megteremtésére.  

 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a korábban 

tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló képessé válik a 

nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul más tantárgyak 

esetében is. A tanuló megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának 

szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli 

nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át tartó tanulásra. 

Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi.  
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A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, hogy az 

élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse gondolatait, hallgassa 

meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, információt és tudást osszon 

meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt 

fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs 

feladatokat old meg. Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja 

fel.  

A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális 

eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és 

pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé 

válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése digitális felületeken 

és eszközök használatával. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több 

szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes felismerni, felidézni, 

az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák hatására 

mérlegelő idegen nyelvgondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást 

lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és 

tudásmegosztási lehetőségeit. 

A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a 

nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción alapuló 

tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- és 

feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek 

tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv tanulása során 

a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, 

elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés és az a mérlegelő, toleráns 

gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó jellegű önkifejezésnek. A korszerű 

nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket 

és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós nyelvi 

célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat megoldása 

közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ, kommunikál, problémát 

vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol, és mindezek felkészítik a munkavállalásra.  

Módszerek 
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Az idegen nyelv-oktatás a középiskolában is tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára 

olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő helyzeteket teremt, amelyekben a nyelvet 

eszközként, hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának megfelelően 

alkalmazza, és birtokában van a megfelelő szókincsnek.  

Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, 

mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven megszerzett tudással 

pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, 

internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában 

zajló információcserére.  

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, hogy a 

tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a tanulót a nyelvórán 

egyre nagyobb mértékben felkészítsük. Mindezek révén a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és 

elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a 

nyelvtanulás fontos szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ megismerésében és megértésében. A 

nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése tehát a felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, amelyben az 

iskolai nyelvtanításon túl fontos szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, valamint általában 

a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási lehetőségek, (idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail 

levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási feladatok stb.), amelyek feltételezik és 

fejlesztik az aktív, önálló tanulói magatartást. Ennek kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik 

fontos feladata. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint a projektmunka, amelyek fejlesztik a 

tevékenység-központú tervezést, a probléma- és folyamatközpontú gondolkodást, és általában a 

célnyelven folytatott kommunikációt. A nyelvoktatói munka tervezése során fontos szerepet kapnak az 

egyéni tanulási sajátosságok és igények is.  

A nyelvtanítás folyamatában szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak feldolgozásához segítséget 

kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak köszönhetően a diák már képes arra, hogy 

digitális eszközökön keresztül is megértsen és létrehozzon szöveget, valamint interakciót folytasson és 

tartalmat közvetítsen élő idegen nyelven. Az idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli 

célnyelvi tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott kultúrának, kapcsolatot teremthet 

anyanyelvi beszélőkkel, és ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága erősödik. Az 

ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a 

rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan készíthet 

el. E tapasztalatok által a nyelvtanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját nemzeti 

sajátosságait és értékeit a célnyelven közvetíteni.  

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, stresszmentes, jó 

hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, érdekes, 
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nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos munkaformák, a 

projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az irányító tanár és a társak 

visszajelzései, a különféle értékelési formák a középiskolában is segítik a tanulót abban, hogy továbbra 

is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórai feladatokban. Önbizalma erősödik, nyitott és motivált 

marad nyelvtudása hosszú távú fejlesztésére. A nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik, és 

egyre inkább szívesen és tudatosan használja nyelvtudását. Képes saját hibáit észrevenni, javítani, 

valamint saját és társai haladását értékelni. 

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az alapja az 

idegen nyelvű szöveg, mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is illeszkedik 

életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy segítség tanárnak és 

tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából meghatározó lehet. E nevelési-

oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia tudatos fejlesztése egyre elvontabb és 

összetettebb szövegek révén. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, 

és az azokból kinyert információkat fel tudja használni saját kommunikációs céljainak megvalósítására. 

Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek nem különálló 

egységekként, hanem kontextusba ágyazottan kell, hogy megjelenjenek. A nyelvtanulót arra is képessé 

kell tenni, hogy a szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött funkcióját 

tudatosan kezelje, és szövegkohéziós, valamint figyelemvezető eszközöket használjon. 

A nyelvi tartalmak és eszközök átadása továbbra is kontextusba ágyazottan, szövegek alapján, konkrét 

beszédhelyzetekben akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel megsegítve történik. A használható 

nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is integráltan kell fejleszteni a 

nyelvi és nem nyelvi készségeket.  

Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik a tanulók beosztása nyelvtudásuk 

alapján történik, az intézmény nyelvi szintfelmérést tart. 

Tanulási eredmények 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 13. évfolyam végére a KER szerinti B2 nyelvi szint a kimeneti 

cél, ezen belül a továbbtanulni nem szándékozó tanulónak fel kell készülnie legalább a középszintű 

idegen nyelvi érettségi követelményeinek sikeres teljesítésére. A nevelési-oktatási szakasz végére a 

tanuló témakörtől függetlenül ismer és tudatosan alkalmaz nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, 

képessé válik arra, hogy nyelvtudását valós, személyes, tanulással kapcsolatos vagy szakmai céljaira 

alkalmazza, valamint készül az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész életen át tartó tanulásra. Ezeket 

más tanulási területeken is alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére.  

A helyi tanterv a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelíti meg. A 9-13. évfolyamon 

valamennyi, az 5-8. évfolyamon bevezetett témakör szerepel, elemeik azonban jelentősen bővülnek, és 

feldolgozásuk egyre árnyaltabban és mélyebben történik. Egyre hangsúlyosabbá válnak a 
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kereszttantervi, interkulturális és célnyelvi vonatkozások, valamint a tudásmegosztással és 

ismeretszerzéssel kapcsolatos tartalmak. Az általános iskolában még egy témakörként kezelt személyes 

és környezeti témák a technikumban már önálló egységként jelennek meg. Új témakörök az ötéves 

nevelési-oktatási szakaszban: az utazás és turizmus, a tudomány és technika és a kommunikáció; a 11-

13. évfolyamon: az ember és társadalom, a munka világa és a gazdasági és pénzügyi ismeretek. A 

közéleti témakör kiegészül a hobbik, a szabadidő és a művelődés aspektusaival. Az osztálytermi témakör 

a 9-10. évfolyamon az iskola és a tanulás témáit, 11-13. évfolyamon pedig a vizsgafelkészítést, illetve 

az érettségire való felkészítést állítja fókuszba. 

Az egyes témakörök mellett meghatározásra kerültek az adott évfolyamokra kötelező nyelvi funkciók, 

nyelvi elemek és struktúrák, melyeket a 9-10. évfolyamra, valamint a 11-13. évfolyamra vonatkozó 

specifikus bevezetők utolsó részei sorolnak fel. A megadott nyelvi funkciók, stratégiák és elemek az 

általános iskola 4., 5-6., és 7-8. évfolyamok kerettanterveiben megadott listákra épülnek, azok kötelező 

ismeretéből indulnak ki, azokat bővítik, és a tanulónak témakörtől vagy a választott nyelvkönyvtől 

függetlenül el kell sajátítania őket. 
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ÉLŐ IDEGEN NYELV: NÉMET 

Helyi tanterv a német mint idegen nyelv tantárgy számára 

Technikum 

9–10. évfolyam 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban megalapozott 

idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi alapkészségek kialakítása mellett 

egyre hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a nyelvhasználat valamint a jel- és szabályrendszerek 

kapcsolatai, melyek fejlesztése összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal 

és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon 

keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének lehetőségét, az ismeretek, a tudás átadásának 

igényét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális 

tudatosságot, valamint fejlessze a digitális kompetenciákat.  

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló, tudatos 

nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb valós kommunikációs helyzetben tudja 

használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is egyre jobban érti, hogy a használható 

nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa, és 

egyre inkább kész lesz arra, hogy akár elvontabb témákban is alkalmazza nyelvi ismereteit, készségeit. 

Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az elsajátított nyelvi eszközöket egyre inkább 

személyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához igazodó valós kommunikációs 

helyzetekben használhassa.  

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának érdekében a diák 

továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A változatos 

munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, például 

projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek során használja kreativitását, 

problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos és digitális 

csatornákon is. Érzékenységéből, (ön)kritikusságából adódóan különösen fontos az irányító tanár 

támogató visszajelzése, és az a többféle értékelési forma, amelyek által segítséget és mintát kap önmaga 

és társai értékeléséhez, megtanulja saját és mások hibáit felismerni és azokat helyükön kezelni. Így válik 

egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is. Az egyéni érdeklődés és igények 

figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen nyelvi tartalmakat, 

lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül szívesen foglalkozik, ennek 

megfelelően az osztálytermi vonatkozások súlya ebben a szakaszban tovább csökken. 

A helyi tanterv a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelíti meg. A tanuló újabb 

szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi olvasmányokkal, 

személyes élményeihez kapcsolódó szövegekkel – ismerkedik meg. A gondosan kiválasztott, lehetőség 

szerint autentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a tanuló szövegalkotási, szövegértési, 
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valamint interakciós készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás az általános iskolához 

képest hangsúlyosabbá válik. Új témakörként megjelenik a tudomány és technika, a kommunikáció és 

az utazás és turizmus. A már ismert témakörök is bővülnek, összetettebbé válnak. Kettéválik a 

személyes és környezeti tématartomány, a személyes tématartomány kiegészül a tágabb emberi 

kapcsolatok, az életmód, valamint az ember és társadalom témakörökkel, a környezeti pedig a 

környezetvédelemmel. Míg az osztálytermi témakör, valamint a személyes és a környezeti vonatkozások 

súlya csökken, addig hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített közéleti, aktuális, célnyelvi 

és nyelvtanulási tématartományok.  

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti B1 nyelvi szintet.  

Nyelvi funkciók a német mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben olvasható német 

nyelvű kifejezések példák): 

 öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ... / Es freut mich, dass ...) 

 sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

 elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...) 

 csodálkozás kifejezése (Oh, das ist aber ... ! / Das kann doch nicht wahr sein!) 

 remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen!) 

 bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass... / Das ist aber schlimm!) 

 ígéret kifejezése (Ich mache das schon!) 

 szándék, terv kifejezése (Ich will / werde schnell abwaschen.) 

 elismerés és dicséret kifejezése és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. 

Danke.) 

 ítélet, kritika kifejezése (Blödsinn! Das ist nicht richtig/wahr) 

 elvárás kifejezése (Ich soll pünktlich zu Hause sein.) 

 bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich regnet 

oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.) 

 események leírása (Zuerst erreichten wir den Berg, dann stiegen wir hoch, und zum Schluss 

besichtigten wir die Burg.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte?) 

 felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?) 

 bemutatás (Ich möchte Ihnen Herrn Schulze vorstellen.) 

 gratuláció kifejezése és arra reagálás (Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr nett von 

Ihnen.) 

 együttérzés és arra reagálás (Es tut mir Leid für dich. Danke.) 

 hála kifejezése (Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns geholfen haben.) 

 félelem kifejezése (Ich habe Angst, dass er es vergessen hat.) 
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 egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Ich bin der gleichen Meinung. Ich bin anderer Meinung.) 

 véleménykérés kifejezése (Sind Sie damit einverstande, dass… 

 ellenvetés kifejezése és visszautasítása (Sie haben Recht, aber… / Das stimmt zwar, aber ...) 

 szemrehányás kifejezése (Konntest du wirklich nicht früher kommen?!) 

 emlékezés, nem emlékezés kifejezése (Ich erinnere mich (nicht) daran, dass/ob/wie…) 

 reklamálás (Entschuldigung, ich habe ein Problem mit .... / Ich möchte mich über ... beschweren.) 

 tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése (Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor, …) 

 segítség felajánlása, elfogadása (Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon., Was kann 

ich für dich tun? – Danke, es geht schon.) 

 beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás (Dabei fällt mir ein, …/Darf ich hier hinzufügen, …) 

 megerősítés kifejezése (Ja, aber natürlich. Völlig recht.) 

 körülírás, példa megnevezése (Das ist also ein Gegenstand, der ...) 

 érdeklődés, érdektelenség (Ich interessiere mich für Sport. – Das finde ich langweilig.) 

 elismerés, dicséret és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. – Danke.) 

 közömbösség (Das ist mir egal.) 

 indoklás (Ich kann nicht kommen, weil…) 

 szóbeli üdvözletküldés (Liebe Grüße an Ihre Frau.) 

 megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Sehr geehrter Herr …./Sehr geehrte Frau …, Mit 

freundlichen Grüßen, Mit herzlichen Grüßen) 

 beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Ich möchte etwas hinzufügen.) 

 elemek összekapcsolása szóban (Zuerst, dann, danach, schließlich) 

 mondandó összefoglalása (Insgesamt, zusammenfassend) 

 beszélgetés lezárása (Danke für das Gespräch.) 

 segítségkérés és arra reagálás (Könntest du mir bitte helfen? Ja, sehr gerne.) 

 engedélykérés és arra reagálás (Darf ich … ? Ja, natürlich. / Ja, es ist erlaubt.) 

 feltételezés, kétely kifejezése (Ich vermute…., Ich weiß nicht, ob ….) 

 magyarázat kifejezése (Wir funktioniert es? Es funktioniert mit Strom., Wozu braucht man dieses 

Programm? Das braucht man zum Lernen.) 

 bánat, elkeseredés kifejezése (Das ist wirklich traurig zu hören., Ich bin enttäuscht.) 

Nyelvi elemek, struktúrák a német mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben olvasható 

német nyelvű kifejezések példák): 

 személytelenség (Es ist warm. Es schneit.) 

 vonzatos igék (Ich denke viel an den Sommer), névmási határozószók (Woran denkst du viel? Ich 

denke daran, …) 
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 főnévként használt melléknév (der Bekannte, ein Bekannter, der Verwandte, ein Verwandter), 

melléknévi igenév (der Reisende, der Angestellte) 

 modalitás: módbeli segédigék Präteritumban (Er konnte nicht schwimmen. Der Kranke durfte 

nicht aufstehen.), brauchen zu + Inf. (Heute brauchst du nicht mitzukommen.) 

 műveltetés jelen időben és első múltban: lassen (Wir lassen / ließen unser Auto reparieren.) 

 mellékmondatok: alanyi mellékmondat (Es freut mich, dass du hier bist.), tárgyi mellékmondat 

(Ich weiß, dass du viel zu tun hast., Ich weiß nicht, ob er morgen Zeit hat.), helyhatározói 

mellékmondat (Du sollst dort arbeiten, wo du wohnst.), időhatározói mellékmondat egyidejűségre 

(Als ich Kind war, las ich sehr gerne Märchen.) és elő- és utóidejűségre (Nachdem Liza die 

Hausaufgabe gemacht hatte, kochte sie einen Tee.) vonatkozóan, okhatározói mellékmondat (Ich 

kann an dem Ausflug nicht teilnehmen, weil ich krank bin.), célhatározói mellékmondat (Ich bin 

ins Kino gekommen, um mir den neuen Film anzuschauen.), vonatkozó mellékmondat (Ich mag 

dieses Lied, das du singst.)  

 névmások szövegben betöltött funkcionális használata: mutató névmás (dieser, diese, dieses, 

derselbe, dieselbe, dasselbe), vonatkozó névmás (der, die, das)  

 feltételesség jelen időben (Wenn wir Zeit haben, putzen wir die Fenster.), wäre, hätte, würde (Was 

würden Sie tun, wenn sie eine Million hätten?), módbeli segédigék feltételes módban (könnte, 

müsste stb.) 

 kollokációk, Funktionsverbgefüge (eine Reise machen, zur Verfügung stehen 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

  



305 
 

9. ÉVFOLYAM 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 

15 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 14 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 10 

Reisen und Urlaub, Tourismus 15 

Öffentliches Leben, Unterhaltung 10 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 10 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 10 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 10 

Aktuelle Themen 20 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 10 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 20 

Összes óraszám: 144 

 

Témakör: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbeziehungen, 

Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 

óraszám: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő jellemzésével; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő írott szövegekben; 

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

 a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő helyzetekben 

alkalmazza; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

 a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az 

érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 
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 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde, berühmte Personen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare und 

weitere Umgebung, Freizeitorte, Arbeitsplätze 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Hauses/der 

Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, Kleider und Accessoires  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, 

Familienfeiern, Sportarten  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Freizeitaktivitäten, Haushalts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, tägliche 

Aufgaben 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, positive und negative Charakterzüge 

 Személyes élethez tartozó információk átadása  

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 Interakció a személyes tématartományban 

tevékenységek: 

— csoportos projekt  

— kutatómunka 

— projekt (egyéni) 

— szerepjáték 

— prezentáció készítése  

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

óraszám: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 értelmezi a számára ismerős szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 
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 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zuhause, 

Städte, auf dem Lande, geografische Orte 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Haustiere 

halten, Tierschutz 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, 

Wetter und Klima, Jahreszeiten 

 A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

 Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban 

tevékenységek: 

— csoportos projektmunka (plakát, prezentáció készítése) 

— kisfilm megtekintése célnyelven 

— internetes kutatás 

Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

óraszám: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a nyelvórákon; 

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

 alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

der Schule 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Schulgebäudes  
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 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des Lernens 

in und außerhalb der Schule 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste in der 

Schule, Ereignisse 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 

Gemeinschaftsprogramme 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, 

Wissen 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

tevékenységek: 

— szerepjátékok 

— csoportmunka / projekt 

— internetes kutatómunka 

— íráskészség fejlesztése 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Reisen und Urlaub, Tourismus 

óraszám: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti és értelmezi a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi 

a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen und 

Reiseleiter 
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 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Reisedokumente, 

Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Vorbereitung 

und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt, Stadtführung 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise und 

Gruppenreise, Währungen 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

tevékenységek: 

— projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban  

— internetes kutatás 

— játék 

— felmérés készítése az osztályban: 

— szituációs játék  

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Öffentliches Leben, Unterhaltung 

óraszám: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő írott szövegekben; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget;  

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 
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 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Unterhaltung, Kultur 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: 

Freizeitaktivitäten, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle Ereignisse und 

Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien, Apps 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

 Interakció a közéleti tématartományban 

tevékenységek: 

— íráskészség fejlesztése  

— csoportos projektmunka (prezentáció, plakát készítése) 

— kutatómunka 

— projektmunka 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

óraszám: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és nyelvhasználati 

stratégiákat;  

 céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére;  

 félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

 a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló nyelvi 

és stratégiai eszközöket; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak megfelelő 

érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert nyelvi 

eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott 

vagy hallott szövegeket; 

 használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

 hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 
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 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

 a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ; 

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott szöveg tartalmát; 

 a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak jelentését; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse, Sprachen 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása 

 

tevékenységek: 

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló  

— olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése  

— íráskészség fejlesztése 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

óraszám: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

 ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

 felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Küche,  

Sehenswürdigkeiten 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 
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 Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról 

tevékenységek: 

— projektmunka 

— internetes kutatómunka 

— prezentáció 

— játék 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

óraszám: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

tevékenységek: 

— projektmunka (egyéni) 

—  (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

— játék 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Aktuelle Themen 

óraszám: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése célnyelven 
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 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése célnyelven 

tevékenységek: 

— videók megtekintése  

— szerepjáték 

— internetes kutatómunka 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

óraszám: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti és értelmezi a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza; 

 értelmezi a számára ismerős szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

 megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő írott 

szövegekben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Handy, Computer, 

Internet 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, soziale 

Netzwerke 

 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

 Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban 

tevékenységek: 

 kiselőadás 

 csoportos projektmunka 

 projektmunka (csoportban)  

 internetes kutatómunka és prezentáció 

 Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

óraszám: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott vagy 

hallott szövegeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű információ megszerzése 

 Információ megosztása német nyelven 

 

tevékenységek: 

 projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

 projektmunka osztályszinten 

 Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 
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10. ÉVFOLYAM 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 

15 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 10 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 9 

Reisen und Urlaub, Tourismus 10 

Öffentliches Leben, Unterhaltung 15 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 15 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 15 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 10 

Aktuelle Themen 10 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 20 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 15 

Összes óraszám: 144 

 

Témakör: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbeziehungen, 

Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 

óraszám: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő jellemzésével; 

 leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket elvontabb témákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár 

ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

 előkészület nélkül vagy rövid előkészülettel részt tud venni személyes jellegű vagy érdeklődési 

körének megfelelő ismert témáról folytatott társalgásban; 

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

 a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő helyzetekben 

alkalmazza; 
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 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

 a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az 

érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 

 a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében tesz fel 

releváns kérdéseket információszerzés céljából és válaszol megfelelő módon a hozzá intézett 

célnyelvi kérdésekre;  

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat 

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde, berühmte Personen, Vorbilder, medizinisches Fachpersonal 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare und 

weitere Umgebung, Freizeitorte, Arbeitsplätze, Institutionen im Gesundheitswesen, 

Persönliche Dienstleistungen 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Hauses/der 

Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, grundlegende Gegenstände zur Behandlung 

von Krankheiten und um fit zu bleiben, Kleider und Accessoires  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, Schul- 

und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse, Krankheiten  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Freizeitaktivitäten, Haushalts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, gesunde 

Ernährung, Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, 

tägliche Aufgaben 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, Kleider und Mode, häufige Krankheiten und Verletzungen, medizinische 

Behandlung, Heilmittel zu Hause, positive und negative Charakterzüge, Wohlstand, 

Lebensphasen, Zukunftspläne 

 Személyes élethez tartozó információk átadása  

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 Interakció a személyes tématartományban 

tevékenységek: 
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 csoportos projekt  

 kutatómunka 

 projekt (egyéni) 

 szerepjáték 

 prezentáció készítése  

 Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

óraszám: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;  

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggő előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, az érettségi 

témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 értelmezi a számára ismerős szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő írott szövegekben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen, 

Personen im Dienst des Umweltschutzes  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zuhause, 

Städte, auf dem Lande, geografische Orte, Weltall, die Erde 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen, Umweltschutz-Kampagne 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz, Bodenschätze schützen, soziales Engagement 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, 

Wetter und Klima, Jahreszeiten, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wiederverwertung und 

Wiederverwendung 

 A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 
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 Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban 

tevékenységek: 

— csoportos projektmunka (plakát, prezentáció készítése) 

— kisfilm megtekintése célnyelven: pl: természeti katasztrófák, környezetvédelem, 

újrahasznosítás 

— internetes kutatás 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

óraszám: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a nyelvórákon; 

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit;  

 részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

 alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

 visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatos és érthető 

történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségeket és történésekre jellemzően 

célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

der Schule 
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 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Schulgebäudes, Bildungsinstitutionen 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des Lernens 

in und außerhalb der Schule 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste in der 

Schule, Ereignisse, Schultraditionen, Programme und Möglichkeiten des 

Srachenlernens/Sprachenverwendung außer der Schule 

 A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Schulsystem in Ungarn und 

in den DACHL-Ländern 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 

Gemeinschaftsprogramme, Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, 

Traditionspflege 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, 

Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, verschiedene Wege des Lernens 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

 

tevékenységek: 

— szerepjátékok 

— csoportmunka / projekt 

— internetes kutatómunka 

— íráskészség fejlesztése 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Reisen und Urlaub, Tourismus 

óraszám: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 
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 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő írott szövegekben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen und 

Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen, öffentliche 

Dienstleistungsbetriebe in Ungarn und im Ausland 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, 

Eintrittskarten, Prospekte 

  A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Vorbereitung 

und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt, Stadtführung 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise und 

Gruppenreise, Währungen, Einzelreise und Gruppenreise, Wirkung des Tourismus auf 

Menschen und Wirtschaft 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

tevékenységek: 

— projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban  

— internetes kutatás 

— játék 

— felmérés készítése az osztályban: 

— szituációs játék  

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Öffentliches Leben, Unterhaltung 
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óraszám: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő írott szövegekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra;  

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

 írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban is; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget;  

 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót folytat 

megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismeretit, alkalmazkodva a 

társadalmi mormákhoz; 

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

  A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

sozialen Institutionen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Verwaltung, 

Wegbeschreibung, Auskunft geben 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Unterhaltung, Kultur, Dienstleistungen 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: 

Freizeitaktivitäten, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle Ereignisse und 

Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien, Apps 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 
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 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

 Interakció a közéleti tématartományban 

tevékenységek: 

— íráskészség fejlesztése  

— csoportos projektmunka (prezentáció, plakát készítése) 

— kutatómunka 

— projektmunka 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

óraszám: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és nyelvhasználati 

stratégiákat;  

 nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

 céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

 egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására 

és fejlesztésére;  

 körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;  

 ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, 

megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

 félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

 a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a mondandóját; 

 a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló nyelvi 

és stratégiai eszközöket; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak megfelelő 

érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert nyelvi 

eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott 

vagy hallott szövegeket; 

 használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 



323 
 

 hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

 megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és projektfeladatok megoldása során is törekszik a 

célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban;  

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

 használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

 összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy nem 

kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

 a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ; 

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott szöveg tartalmát; 

 a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak jelentését; 

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának;  

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni; 

 hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse, Sprachen 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása 

tevékenységek: 

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló  

— olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése  

— íráskészség fejlesztése 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

óraszám: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

 ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

 felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben  és kulturális sajátosságaiban; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditionen, 

typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, regionale Sprache, Sehenswürdigkeiten, 

Kunst, Geschichte 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

 Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról 

tevékenységek: 

— projektmunka 

— internetes kutatómunka 

— prezentáció 

— játék 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

óraszám: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;  

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 
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 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

tevékenységek: 

— projektmunka (egyéni) 

—  (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

— játék 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Aktuelle Themen 

óraszám: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban 

 megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hírek, 

események lényegét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

tevékenységek: 

— videók megtekintése  

— szerepjáték 

— internetes kutatómunka 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

óraszám: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 
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 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 értelmezi a számára ismerős szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

 megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő írott 

szövegekben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Technik im 

Haushalt, Handy, Computer, Internet 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismeret célnyelven: Nutzung der 

Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, soziale 

Netzwerke 

 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

 Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban 

tevékenységek: 

 kiselőadás 

 csoportos projektmunka 

 projektmunka (csoportban)  

 internetes kutatómunka és prezentáció 

 Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

óraszám: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 
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 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott vagy 

hallott szövegeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű információ megszerzése 

 Információ megosztása német nyelven 

tevékenységek: 

 projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

 projektmunka osztályszinten 

 Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 
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11–13. ÉVFOLYAM 

A 11. évfolyamra a tanuló már B1 nyelvtudással érkezik az első idegen nyelvből, és célja, nyelvtudása 

további fejlesztése mellett, legalább a középszintű, de felsőoktatási felvételi esetén az emelt szintű 

érettségi követelményeit sikeres teljesítése. Középiskolai tanulmányai végére már elegendő tudással és 

tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja használni a körülötte lévő világ 

megismerésére, információszerzésre és –cserére, valamint valós kommunikációra, kapcsolatépítésre.  

A szakasz végére célként kitűzött, KER szerinti B2 szint az önálló nyelvhasználat magasabb fokát 

jelenti. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli nyelvtanulási és 

nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz, illetve digitális 

csatornákon keresztül használja a nyelvet lehetőleg minden nap. A személyes tartomány a nyelvtanuló 

számára kibővül oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár a szakmai tartományok 

vonatkozásában is tényleges nyelvhasználóként tud működni, és nyelvtudását egyéni céljainak 

megfelelően tudja alkalmazni. Egyre kevésbé akadályozzák a fizikai korlátok (például a környezeti 

zajok, feltételek vagy a kiejtés milyensége), a társadalmi/társasági tényezők (például beszédpartnereinek 

száma vagy egymáshoz viszonyított státusza), a mentális kontextus (például a motiváció, a lelkiállapot) 

vagy egyéb paraméterek (például a felkészülés lehetősége, a kommunikációs témák vagy egy 

vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb nyelvi tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles 

körének aktív és tudatos beépítésével. Általános beszédprodukcióját ekkor már változatos, az 

érdeklődési körén túlmutató témákban is részletes, példákkal kiegészített és jól felépített szöveg 

jellemzi, szükség esetén megfelelő érveléssel alátámasztva. Képes az előre elgondoltaktól eltérni, 

mondandóját a beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítani. Írásprodukciója is összetettebbé válik, 

élményeiről és különböző eseményekről részletes és világos leírást képes adni. Megtervezi és az adott 

szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi eszközöket, hiányosságait egyre hatékonyabban kompenzálja, 

és javítja hibáit. Írás-, illetve beszédprodukciójában érzelmeit, személyes véleményét megjeleníti, 

számára ismerős helyzetekben helytállóan folytat célnyelvi információ átadást és -cserét. Szóbeli 

diskurzust hatékonyan és megfelelő eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a megértést 

biztosítja, céljainak megfelelően. Egészében világosan ki tudja fejezni magát mind írásban, mind 

beszédben anélkül, hogy komoly korlátokba ütközne. 

A tanult nyelvi elemek segítségével már ismeretlen témákat és szituációkat is felismer, mind 

élőbeszédben, mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által folytatott, 

köznyelvi kommunikációs tevékenységekre is. A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb 

témájú üzenetek megértésére is, ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy önállóságot 

tanúsít, a szövegeknek megfelelően alkalmazza olvasási stílusát és sebességét. Hosszabb, összetettebb 

szövegekben megleli a részleteket is. Megért standard dialektusban, szokványos tempóban folyó 

célnyelvi műsorokat, filmeket a média különböző csatornáin, ehhez változatos stratégiákat tudatosan 

alkalmaz.  
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Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz 

részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt továbbadni. 

Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. Nyelvhelyességében még 

előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. Szövegalkotásában többnyire koherens, 

a kohéziós eszközök széles körét tudja használni. Kiejtésében, hanglejtésében közelít a természeteshez, 

helyesírásában már többnyire pontos.  

A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már 

lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson. Interkulturális 

tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és 

különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik. Megszerzett nyelvtudásával részt tud venni 

célnyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben, és ez egyre inkább igaz a választott pályájának, 

érdeklődésének megfelelő tartalmakra is. A nyelvtanulás során elsajátított tanulási stratégiákat és 

készségeket már más tantárgyak elsajátításában is alkalmazza, és nyelvtudását kereszttantervi témákban 

is fejleszti.  

Ebben a szakaszban a témakörök óraszáma kifejezi a nyelvtudás fejlődésének és az életkor változásának 

következtében áthelyeződő hangsúlyokat: a középiskola elején a személyes tématartomány még 

kiemelkedő szerepét felváltja egy egyenletesebb eloszlás, azaz nagyobb jelentőséget kapnak további 

témakörök, mint például az országismeret és interkulturális ismeretek, vagy egyes kereszttantervi 

tartalmak idegen nyelven. A tanuló életkora és absztraktabb nyelvi gondolkodása lehetővé teszi, hogy 

megjelenjenek új témakörök is, melyeket az érettségi vizsgára történő felkészülés tesz szükségessé. 

Ilyen témák az ember és társadalom, az egyre szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és 

pénzügyi ismeretek. A pályaválasztás előtt álló 11-12. évfolyamos diákok számára szintén 

elengedhetetlen a munka világával való ismerkedés a célnyelven, mely a nyelvi fejlődés mellett kiváló 

lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, gondolkodásra, valamint a munkavállalói kompetencia 

megalapozására. Ezeken az évfolyamokon az osztálytermi és iskolai témakört a vizsgafelkészülés váltja 

fel, mert a tanulónak tanórai keretek között kell megismerkednie a német nyelvi érettségi feladataival, 

követelményeivel, valamint a sikeres teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az 

értékelés szempontjaira, és gyakorlatot kell szereznie a feladatsorok megoldásában. A középiskola 

utolsó két évében mindezek elérése érdekében a legnagyobb jelentőség a célnyelvi és nyelvtanulással 

kapcsolatos témakörnek jut. 

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek 

végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és továbbfejlesztésére, valamint 

arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való használatra adaptálni tudja. 
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A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B2 nyelvi szintet és fel tud készülni az 

emelt szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres teljesítésére, amely elősegíti számára a felsőoktatásba való 

bejutást. 

 

Nyelvi funkciók a német mint első idegen nyelvre a 11-13. évfolyamon (a zárójelben olvasható német 

nyelvű kifejezések példák):  

 álláspont, vélemény kifejezése (Ich vertrete die Meinung / den Standpunkt, …) 

 érvek felvezetése (Ich halte das für besonders wichtig, weil..., Wenn man bedenkt, dass..., Man 

sollte auf alle Fälle berücksichtigen, dass...) 

 egyetértés mások érveivel (Das finde / glaube / meine ich auch., Da haben Sie Recht.) 

 kétely, bizonytalanság kifejezése (Da bin ich mir nicht sicher. Das bezweifle ich. Sie haben 

teilweise Recht, aber…) 

 mások érveivel való egyet nem értés (Da bin ich ganz anderer Meinung / Ansicht, weil..., Dem 

kann ich nicht zustimmen, weil..., Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil...) 

 javaslat (Ich bin dafür, dass..., Ich schlage vor, wir...., Wir könnten vielleicht ..., Was halten 

Sie davon, ...., Ich hätte eine andere Idee., Ich würde einen anderen Vorschlag machen.) 

 konklúzió levonása (Alles in allem zeigt sich, dass....) 

 statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Aus dem Schaubild geht hervor, 

… An letzer Stelle steht …) 

 reklamáció, panasz kifejezése (Hiermit möchte ich mich wegen der von Ihnen organisierten 

Reise beschweren.) 

 érdeklődés kifejezése (Ich möchte mich danach erkundigen, ..., Könnten Sie mir weitere 

Informationen über ... geben?) 

 hogylét iránti érdeklődés (Was kann ich für dich/Sie tun?) 

 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigen Sie bitte…/Verzeihen Sie 

bitte…, kein Problem)  

 érzések kifejezése (ich befürchte, dass…)  

 egymást követő események leírása (zuerst, zweitens, zum Schluss) 

 beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Kann/darf ich dich/Sie kurz unterbrechen) 

 

Nyelvi elemek és struktúrák a német mint első idegen nyelvre a 11-13. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható német nyelvű kifejezések példák):  

 feltételes mód (Wenn ich nicht so viel Schokolade essen würde, würde ich nicht 70 Kilo 

wiegen.), feltételes mód módbeli segédigével, múlt időben (Jan hätte den Test besser schreiben 

können, wenn er mehr gelernt hätte.) 
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 óhajtó és irreális óhajtó mondatok (Wenn ich doch Steven noch einmal sähe! Wenn ich bloß 

nichts gesagt hätte!) 

 mellékmondatok: módhatározói mellékmondat (Er erzählt so spannend, dass alle ihn 

bewundern.), hasonlító mellékmondat (Er sieht so aus, als ob er wieder gesund wäre.), 

következtető mellékmondat (Sie ist weggegangen, ohne dass sie etwas gesagt hätte.), 

megengedő mellékmondat (Obwohl er viele Probleme hat, steht uns immer zur Verfügung.) 

 szenvedő szerkezet jelen és múlt időben (Sie werden /wurden im Flughafen abgeholt. Sie sind 

eingeladen worden.) 

 cselekvőpasszív módbeli segédigékkel jelen és múlt időben (Deine Schrift kann nicht gelesen 

werden./Alle Geschenke konnten schön eingepackt werden 

 Állapotpasszív (Die Fenster sind weiß und blau gestrichen.) 

 zu+Inf. szerkezet (Es ist schön, hier zu sein.) 

 főnévi és melléknévi vonzatok (zweifeln an, angewiesen auf) 

 folyamatos és beálló melléknévi igenevek (das schreibende Kind, das zu lesende Buch) 

 módbeli segédigék másodlagos jelentése (Der Zug muss in 5 Minuten ankommen. Er will den 

Unfall gesehen haben. 

 elváló és nem elváló igekötők (Der Schüler hat das unbekannte Wort schön umgeschrieben. 

Mein Text gefällt mir nicht, ich umschreibe den ganzen.) 

 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek 

kommunikációjából születő célnyelvi szöveget; 

 létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú célnyelvi 

szöveget; 

 életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

 

 



11. ÉVFOLYAM 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

5 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 10 

Reisen und Urlaub, Tourismus 10 

Öffentliches Leben und Unterhaltung 5 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 10 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 10 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 5 

Aktuelle Themen 5 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 5 

Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit 5 

Wirtschaft und Finanzen 8 

Arbeitswelt und Karriere 8 

Wissenserwerb und Wissensvermittlung 5 

Vorbereitung auf das Abitur 17 

Összes óraszám: 108 

 

Témakör: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbeziehungen, 

Lebensstil 

óraszám: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló személyes eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, 

részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét köznyelvi 

kommunikációjában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget;  

 értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb írott szövegekben; 
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 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 

lezárja azt a személyes tématartományon belül; 

 érzelmeit és véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 érzelmeit és véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben megfelelően 

alkalmazza; 

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

 szóban és írásban vesz részt valós nyelvi interakciókban a személyes tématartományban és az 

idetartozó érettségi témákban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Verwandte, Generationen in der Familie, Liebe, Ehe, Freunde, berühmte 

Personen, Vorbilder, medizinisches Fachpersonal,  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare und 

weitere Umgebung, Arbeitsplätze, Institutionen im Gesundheitswesen, Wohnorte, 

Freizeitorte, Persönliche Dienstleistungen  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Hauses/der 

Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, grundlegende Gegenstände zur Behandlung 

von Krankheiten und um fit zu bleiben, Kleider und Accessoires  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste 

(Familienfeste, Kirchenfeste, Nationalfeste) Schul- und Familienfeiern, Sportarten, 

Sportereignisse, Krankheiten 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Haushalts –

und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, gesunde Ernährung, Plätze zum Essen (zu 

Hause, Kantine, Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, Hausarbeiten, tägliche Aufgaben  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, Rollenverteilung in der Familie, Wohlstand, soziale Beziehungen, Kleider und 

Mode, Lebensphasen, Beziehungen, Zukunftspläne, häufige Krankheiten und Verletzungen, 

Gesundheitswesen (medizinische Behandlung, Heilmittel zu Hause), positive und negative 

Charakterzüge, Freundschaft 

 Személyes élethez tartozó összetettebb információk átadása 

 A természeteshez közelítő  interakció a személyes tématartományban 
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tevékenységek: 

— internetes kutatás 

— szerepjáték  

— önálló szövegalkotás 

— vitafórum 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol környezeti eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok 

ismert nyelvi eszközökkel történő részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi beszélők 

köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb írott szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 

lezárja azt a környezeti tématartományon belül; 

 érzelmeit, véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 érzelmeit, véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot szöveget 

szóban és írásban; 

 szóban és írásban megfelelő szókinccsel vesz részt valós nyelvi interakciókban a környezeti 

tématartományban és az idetartozó érettségi témákban; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő írott szövegekben; 

 véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen, 

Personen im Dienste des Umweltschutzes 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zuhause, 

Städte, auf dem Land, geografische Orte, Kontinente 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen, Umweltschutz-Kampagne, Möglichkeiten vom Umweltschutz,  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, 

Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wetter und Klima, Jahreszeiten, Wiederverwertung und 

Wiederverwendung 

 Környezetünkhöz tartozó összetettebb információk átadása 

 A természeteshez közelítő interakció a környezeti tématartományban 

tevékenységek: 

— kiselőadás német nyelven IKT eszközök segítségével 

— csoportos projektmunka  

— kutatómunka  

— vitafórum 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Reisen und Urlaub, Tourismus 

óraszám: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan beszél a nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó és az 

idevágó érettségi témákban; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő írott szövegekben; 

 véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen und 

Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sehenswürdigkeiten, Denkmäler, Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, 

Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, Eintrittskarten, Prospekte  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland, Festivals 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Vorbereitung 

und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt, Stadtführung  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise und 

Gruppenreise, Währungen, kulturelle Unterschiede, Wirkung des Tourismus auf Menschen, 

Neue Tourismuszweige (Wellness, Sprachtourismus u.s.w)  

 A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb információk átadása 

 A természeteshez közelítő interakció a nyaralás, utazás, turizmus tématartományban. 

tevékenységek: 

— szerepjáték 

— önálló projektmunka  

— vitafórum  

— csoportos projektmunka 

— kutatómunka (internet, újságok, statisztikák) 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Öffentliches Leben und Unterhaltung 

óraszám: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol szórakozással kapcsolatos eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és 

gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára ismert témákban 

és szituációkban is; 

 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb írott szövegekben; 
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 megérti és értelmezi az összefüggéseket a szórakozással kapcsolatos tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő írott szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 

lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából; 

 a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

sozialen Institutionen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Verwaltung, 

Wegbeschreibung, Auskunft geben 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: 

Freizeitaktivitäten, Bücher, Filme, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle 

Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien, Apps 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

 A szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb információk átadása 

 A természeteshez közelítő interakció a szórakozással kapcsolatos tématartományban 

 

tevékenységek: 

— internetes kutatómunka  

— szerepjáték  

— vitafórum 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

óraszám: 10 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

 hiányosságait, hibáit felismeri, azokat kompenzálja, javítja a tanult stratégiák felhasználásával; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

 használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

 a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, megérti az 

ismeretlen szavakat is tartalmazó mondatot; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és 

beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

 a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt;  

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert nyelvi 

eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához kapcsolódó írott 

vagy hallott szövegeket;  

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót és intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

 céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati 

lehetőségeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, Akzente und Dialekte, autonomes Lernen 

 A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása 

tevékenységek: 

— interaktív térképek használata  

— csoportmunka 

— prezentáció készítése és bemutatása  
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— egyéni projekt 

— vitafórum 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

óraszám: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

 ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 

 interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytat írásban és szóban; 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket; 

 tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési és 

udvariassági szokásokat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen  

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditionen, 

typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, Sehenswürdigkeiten, Kunst, Geschichte 

 Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása (Tschüs, sehr 

geehrte…, Hallo u.s.w) 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről 

tevékenységek: 

— prezentáció készítése és bemutatása  

— projektmunka  

— internetes kutatómunka  

— vitafórum 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

óraszám: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 



340 
 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

tevékenységek: 

—  egyéni projektmunka 

— vitafórum 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Aktuelle Themen 

óraszám: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra 

tevékenységek: 

— pármunka  

— osztálymunka 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

óraszám: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan beszél a tudomány és technika tématartományhoz tartozó alapvető 

témákban; 

 összefüggő szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, az érettségi témakörök 

közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő írott szövegekben; 

 véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Wissenschaftler, 

Erfinder  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für 

Alltagsmenschen 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Messen 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Nutzung der 

Technologie im Alltag oder in der Arbeit 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, soziale 

Netzwerke, Erfindungen 

 A tudomány és technika tématartományhoz tartozó információk átadása 

tevékenységek: 

— internetes kutatómunka 

— egyéni projekt 

— vitafórum  

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit  

óraszám: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 összefüggően, világosan beszél az ember és társadalom tématartományhoz tartozó és az 

idevágó érettségi témákban; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angehörige der 

Gesellschaft (Teenagers, Erwachsene, ältere Generationen), die Öffentlichkeit 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Heimat 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände des 

Alltags, Mode und Kleidung 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Familienfeste 

und Veranstaltungen in der Familie 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einkaufen, 

Dienstleistungen in Anspruch nehmen, alltägliche Angelegenheiten erledigen 

 A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: Handysucht, Internetabhängigkeit 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Freundschaft, 

Aussehen und Persönlichkeit, individuelle Unterschiede, Beziehung zwischen Generationen  

 Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb információk átadása 

 A természeteshez közelítő interakció az ember és társadalom tématartományban 

tevékenységek: 

— egyéni projekt 

— szerepjáték  

— önálló szövegalkotás   

— vitafórum/eszmecsere  

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Wirtschaft und Finanzen 

óraszám: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan beszél a pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó és az 

idevágó érettségi témákban; 

 összefüggő szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, az érettségi témakörök 

közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket a pénzügyek és gazdaság tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket a pénzügyek és gazdaság tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitgeber, 

Arbeitnehmer 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: öffentliche 

Dienstleistungsbereiche, Bank, Post, Wechselstube 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld, Bankkarte, 

Kreditkarte, Konto, Währungen, Anzeigen, Werbungen 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld sparen, 

Geld überweisen, Geld abheben, Geld ausgeben, Banking, online kaufen, Geld wechseln 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Familienbudget, 

Geld sparen, ausgeben 

 A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb információk átadása 

 A természeteshez közelítő interakció a pénzügyek és gazdaság tématartományban 

tevékenységek: 

— egyéni projekt 

— szerepjáték  

— eszmecsere 

— kutatómunka (internet, újságcikk) 

— vitafórum 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Arbeitswelt und Karriere 

óraszám: 8 óra 



344 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan beszél a karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó és az 

idevágó érettségi témákban; 

 összefüggő szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, az érettségi témakörök 

közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket a karrier és munkavállalás tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket a karrier és munkavállalás tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Berufe, 

Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kollegen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitsplätze, 

Büros  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände in 

unterschiedlichen Berufen  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lebenslauf, 

Berufswahl, Sommerjobs, Schülerjobs, Arbeitszeiten, Teilzeitjobs, Arbeitslosigkeit 

 A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb információk átadása 

 A természeteshez közelítő interakció a karrier és munkavállalás tématartományban 

tevékenységek: 

— önálló szövegalkotás  

— szerepjáték  

— olvasott szövegértés fejlesztése 

— csoportos projektmunka  

— vitafórum 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Wissenserwerb und Wissensvermittlung  

óraszám: 5 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 információkat ad át és cserél; 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

 írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

 használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Német nyelvű információ megszerzése 

 Információ megosztása német nyelven 

 Célnyelvű anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi fejlesztésre 

tevékenységek: 

— prezentáció, hangfelvétel, videofelvétel készítése bármely témában 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Vorbereitung auf das Abitur 

óraszám: 17 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

 alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

 összefüggő szövegeket ír önállóan; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

 informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 
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 aktívan és kezdeményezően vesz részt a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást 

igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát 

akadályozza; 

 egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat értelmez és 

használ; 

 középszintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

 középszintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 középszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

 a szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

 a folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

tevékenységek: 

— vizsgafeladatok gyakorlása 

— vizsgaszituációk gyakorlása 

— szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

— vélemény összefüggő kifejtése érettségihez kapcsolódó témakörökben 

— megadott szószámú szöveg írása a középszintű érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

 

 

 

 

12. ÉVFOLYAM 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

5 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 5 

Reisen und Urlaub, Tourismus 10 
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Öffentliches Leben und Unterhaltung 5 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 7 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 5 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 5 

Aktuelle Themen 4 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 5 

Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit 6 

Wirtschaft und Finanzen 5 

Arbeitswelt und Karriere 11 

Wissenserwerb und Wissensvermittlung 5 

Vorbereitung auf das Abitur 30 

Összes óraszám: 108 

 

Témakör: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbeziehungen, 

Lebensstil 

óraszám: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló személyes eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, 

részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét köznyelvi 

kommunikációjában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget;  

 értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb írott szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 

lezárja azt a személyes tématartományon belül; 

 érzelmeit és véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 érzelmeit és véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben megfelelően 

alkalmazza; 

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 
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 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

 szóban és írásban vesz részt valós nyelvi interakciókban a személyes tématartományban és az 

idetartozó érettségi témákban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Verwandte, Generationen in der Familie, Liebe, Ehe, Freunde, berühmte 

Personen, Vorbilder, medizinisches Fachpersonal,  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare und 

weitere Umgebung, Arbeitsplätze, Institutionen im Gesundheitswesen, Wohnorte, 

Freizeitorte, Persönliche Dienstleistungen  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Hauses/der 

Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, grundlegende Gegenstände zur Behandlung 

von Krankheiten und um fit zu bleiben, Kleider und Accessoires  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste 

(Familienfeste, Kirchenfeste, Nationalfeste) Schul- und Familienfeiern, Sportarten, 

Sportereignisse, Krankheiten 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Haushalts –

und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, gesunde Ernährung, Plätze zum Essen (zu 

Hause, Kantine, Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, Hausarbeiten, tägliche Aufgaben  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, Rollenverteilung in der Familie, Wohlstand, soziale Beziehungen, Kleider und 

Mode, Lebensphasen, Beziehungen, Zukunftspläne, häufige Krankheiten und Verletzungen, 

Gesundheitswesen (medizinische Behandlung, Heilmittel zu Hause), positive und negative 

Charakterzüge, Freundschaft 

 Személyes élethez tartozó összetettebb információk átadása 

 A természeteshez közelítő  interakció a személyes tématartományban 

 

tevékenységek: 

— internetes kutatás 

— szerepjáték  

— önálló szövegalkotás 

— vitafórum 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

óraszám: 5 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol környezeti eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok 

ismert nyelvi eszközökkel történő részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi beszélők 

köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb írott szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 

lezárja azt a környezeti tématartományon belül; 

 érzelmeit, véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 érzelmeit, véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot szöveget 

szóban és írásban; 

 szóban és írásban megfelelő szókinccsel vesz részt valós nyelvi interakciókban a környezeti 

tématartományban és az idetartozó érettségi témákban; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő írott szövegekben; 

 véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen, 

Personen im Dienste des Umweltschutzes 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zuhause, 

Städte, auf dem Land, geografische Orte, Kontinente 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen, Umweltschutz-Kampagne, Möglichkeiten vom Umweltschutz,  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen  
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 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, 

Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wetter und Klima, Jahreszeiten, Wiederverwertung und 

Wiederverwendung 

 Környezetünkhöz tartozó összetettebb információk átadása 

 A természeteshez közelítő interakció a környezeti tématartományban 

tevékenységek: 

— kiselőadás német nyelven IKT eszközök segítségével 

— csoportos projektmunka  

— kutatómunka  

— vitafórum 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Reisen und Urlaub, Tourismus 

óraszám: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan beszél a nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó és az 

idevágó érettségi témákban; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő írott szövegekben; 

 véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen und 

Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sehenswürdigkeiten, Denkmäler, Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, 

Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, Eintrittskarten, Prospekte  



351 
 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland, Festivals 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Vorbereitung 

und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt, Stadtführung  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise und 

Gruppenreise, Währungen, kulturelle Unterschiede, Wirkung des Tourismus auf Menschen, 

Neue Tourismuszweige (Wellness, Sprachtourismus u.s.w)  

 A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb információk átadása 

 A természeteshez közelítő interakció a nyaralás, utazás, turizmus tématartományban. 

tevékenységek: 

— szerepjáték 

— önálló projektmunka  

— vitafórum  

— csoportos projektmunka 

— kutatómunka (internet, újságok, statisztikák) 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Öffentliches Leben und Unterhaltung 

óraszám: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol szórakozással kapcsolatos eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és 

gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára ismert témákban 

és szituációkban is; 

 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb írott szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket a szórakozással kapcsolatos tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő írott szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 

lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából; 

 a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

sozialen Institutionen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Verwaltung, 

Wegbeschreibung, Auskunft geben 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: 

Freizeitaktivitäten, Bücher, Filme, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle 

Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien, Apps 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

 A szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb információk átadása 

 A természeteshez közelítő interakció a szórakozással kapcsolatos tématartományban 

tevékenységek: 

— internetes kutatómunka  

— szerepjáték  

— vitafórum 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

óraszám: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

 hiányosságait, hibáit felismeri, azokat kompenzálja, javítja a tanult stratégiák felhasználásával; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

 használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 
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 a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, megérti az 

ismeretlen szavakat is tartalmazó mondatot; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és 

beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

 a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt;  

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert nyelvi 

eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához kapcsolódó írott 

vagy hallott szövegeket;  

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót és intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

 céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati 

lehetőségeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, Akzente und Dialekte, autonomes Lernen 

 A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása 

tevékenységek: 

— interaktív térképek használata  

— csoportmunka 

— prezentáció készítése és bemutatása  

— egyéni projekt 

— vitafórum 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

óraszám: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

 ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 
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 interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytat írásban és szóban; 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket; 

 tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési és 

udvariassági szokásokat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen  

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditionen, 

typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, Sehenswürdigkeiten, Kunst, Geschichte 

 Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása (Tschüs, sehr 

geehrte…, Hallo u.s.w) 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről 

tevékenységek: 

— prezentáció készítése és bemutatása  

— projektmunka  

— internetes kutatómunka  

— vitafórum 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

óraszám: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 
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tevékenységek: 

—  egyéni projektmunka 

— vitafórum 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Aktuelle Themen 

óraszám: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra 

tevékenységek: 

— pármunka  

— csoportmunka 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

óraszám: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan beszél a tudomány és technika tématartományhoz tartozó alapvető 

témákban; 

 összefüggő szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, az érettségi témakörök 

közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szövegekben; 
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 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő írott szövegekben; 

 véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Wissenschaftler, 

Erfinder  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für 

Alltagsmenschen 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Messen 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Nutzung der 

Technologie im Alltag oder in der Arbeit 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, soziale 

Netzwerke, Erfindungen 

 A tudomány és technika tématartományhoz tartozó információk átadása 

tevékenységek: 

— internetes kutatómunka 

— egyéni projekt 

— vitafórum  

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit  

óraszám: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan beszél az ember és társadalom tématartományhoz tartozó és az 

idevágó érettségi témákban; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 
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 véleményét szóban, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angehörige der 

Gesellschaft (Teenagers, Erwachsene, ältere Generationen), die Öffentlichkeit 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Heimat 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände des 

Alltags, Mode und Kleidung 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Familienfeste 

und Veranstaltungen in der Familie 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einkaufen, 

Dienstleistungen in Anspruch nehmen, alltägliche Angelegenheiten erledigen 

 A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: Handysucht, Internetabhängigkeit 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Freundschaft, 

Aussehen und Persönlichkeit, individuelle Unterschiede, Beziehung zwischen Generationen  

 Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb információk átadása 

 A természeteshez közelítő interakció az ember és társadalom tématartományban 

tevékenységek: 

— egyéni projekt 

— szerepjáték  

— önálló szövegalkotás   

— vitafórum/eszmecsere  

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Wirtschaft und Finanzen 

óraszám: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan beszél a pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó és az 

idevágó érettségi témákban; 

 összefüggő szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, az érettségi témakörök 

közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket a pénzügyek és gazdaság tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő hangzó szövegekben; 
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 megérti és értelmezi az összefüggéseket a pénzügyek és gazdaság tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitgeber, 

Arbeitnehmer 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: öffentliche 

Dienstleistungsbereiche, Bank, Post, Wechselstube 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld, Bankkarte, 

Kreditkarte, Konto, Währungen, Anzeigen, Werbungen 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld sparen, 

Geld überweisen, Geld abheben, Geld ausgeben, Banking, online kaufen, Geld wechseln 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Familienbudget, 

Geld sparen, ausgeben 

 A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb információk átadása 

 A természeteshez közelítő interakció a pénzügyek és gazdaság tématartományban 

tevékenységek: 

— egyéni projekt 

— szerepjáték  

— eszmecsere 

— kutatómunka (internet, újságcikk) 

— vitafórum 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Arbeitswelt und Karriere 

óraszám: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan beszél a karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó és az 

idevágó érettségi témákban; 

 összefüggő szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, az érettségi témakörök 

közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 
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 megérti és értelmezi az összefüggéseket a karrier és munkavállalás tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket a karrier és munkavállalás tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Berufe, 

Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kollegen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitsplätze, 

Büros  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände in 

unterschiedlichen Berufen  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lebenslauf, 

Berufswahl, Sommerjobs, Schülerjobs, Arbeitszeiten, Teilzeitjobs, Arbeitslosigkeit 

 A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb információk átadása 

 A természeteshez közelítő interakció a karrier és munkavállalás tématartományban 

tevékenységek: 

— önálló szövegalkotás  

— szerepjáték  

— olvasott szövegértés fejlesztése 

— csoportos projektmunka  

— vitafórum 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Wissenserwerb und Wissensvermittlung  

óraszám: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 információkat ad át és cserél; 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 
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 írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

 használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Német nyelvű információ megszerzése 

 Információ megosztása német nyelven 

 Célnyelvű anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi fejlesztésre 

tevékenységek: 

— prezentáció, hangfelvétel, videofelvétel készítése bármely témában 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Vorbereitung auf das Abitur 

óraszám: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

 alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

 összefüggő szövegeket ír önállóan; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

 informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

 aktívan és kezdeményezően vesz részt a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást 

igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát 

akadályozza; 

 egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat értelmez és 

használ; 

 középszintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 
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 középszintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 középszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

 a szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

 a folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

tevékenységek: 

— vizsgafeladatok gyakorlása 

— vizsgaszituációk gyakorlása 

— szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

— vélemény összefüggő kifejtése érettségihez kapcsolódó témakörökben 

— megadott szószámú szöveg írása a középszintű érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 
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13. ÉVFOLYAM 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Öffentliches Leben und Unterhaltung 5 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 5 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 10 

Aktuelle Themen 5 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 5 

Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit 5 

Wirtschaft und Finanzen 5 

Arbeitswelt und Karriere 8 

Wissenserwerb und Wissensvermittlung 5 

Vorbereitung auf das Abitur 40 

Összes óraszám: 93 

Témakör: Öffentliches Leben und Unterhaltung 

óraszám: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel 

történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé ismert 

témákban és szituációkban is; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi beszélők 

köznyelvi kommunikációjában; 

 megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők véleményét is; 

 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 

lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 
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 a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben 

interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva általános és nyelvi 

háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

sozialen Institutionen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, berühmte Orte im In- und Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Verwaltung 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Veranstaltungen 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Dientleistungen 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: Bücher, 

Filme, Kunst und kulturelle Ereignisse und Veranstaltungen, Lesen 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

 A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban 

tevékenységek: 

— internetes kutatómunka  

— szerepjáték  

— vitafórum 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

óraszám: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 
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 hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a tanult 

stratégiák felhasználásával; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

 használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 

célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

 a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, megérti az ismeretlen 

szavakat is tartalmazó mondatot; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és 

beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

 a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt;  

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő célnyelvi 

interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához kapcsolódó írott 

vagy hallott szövegeket;  

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, beszédtempót és 

intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket; 

 hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

 elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

 hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati 

lehetőségeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Akzente und Dialekte, autonomes Lernen 

 A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

 A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 
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 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása 

tevékenységek: 

— interaktív térképek használata  

— csoportmunka 

— prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív tapasztalatairól 

— dialektus-szótár készítése 

— egyéni projekt 

— vitafórum 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

óraszám: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

tevékenységek: 

—  egyéni projektmunka 

—  vitafórum 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

 

Témakör: Aktuelle Themen 

óraszám: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 
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 felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és szórakozásra.  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra 

tevékenységek: 

— pármunka  

— osztálymunka 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

óraszám: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó alapvető témákban; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, az 

érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Wissenschaftler, 

Forscher, Erfinder, Ingenieure  
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 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für 

Alltagsmenschen/Wissenschaftler/IT-Fachleute, (Teile von) IT-Geräten,  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Messen, 

Konferenzen 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Nutzung der 

Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit, wesentliche Innovationen 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, soziale 

Netzwerke, Forschung, Erfindungen 

 A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és technika 

tématartományban. 

tevékenységek: 

— internetes kutatómunka 

— egyéni projekt 

— vitafórum  

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit  

óraszám: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, az 

érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angehörige der 

Gesellschaft (Teenagers, Erwachsene, ältere Generationen), die Öffentlichkeit, Ämter und 

Behörden, Angestellte im Dienstleistungssektor 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Heimat, öffentlicher 

Raum, Ämter 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände des 

Alltags, Mode und Kleidung 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Veranstaltungen in 

der Familie, nationale und internationale Veranstaltungen bzw. Feiertage 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Dienstleistungen in Anspruch nehmen, alltägliche Angelegenheiten erledigen, Teilnahme am 

Leben einer Gemeinschaft, freiwillige Arbeit, Zivildienst 

 A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: Handysucht, Internetabhängigkeit 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: grundlegende 

Geschlechterrollen, Toleranz, individuelle Unterschiede, Beziehung zwischen Generationen, 

Verbrechen und Bestrafung, Abhängigkeiten-Suchtbehandlungen  

 Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és társadalom 

tématartományban 

tevékenységek: 

— egyéni projekt 

— szerepjáték  

— önálló szövegalkotás   

— vitafórum/eszmecsere  

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Wirtschaft und Finanzen 

óraszám: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 
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 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, az 

érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitgeber, 

Arbeitnehmer, Angestellte und Arbeiter  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: öffentliche 

Dienstleistungsbereiche, Bank, Post, Wechselstube 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bankkarte, Kreditkarte, 

Konto, Formulare in der Bank, Anzeigen, Werbungen 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld sparen, 

Geld überweisen, Geld abheben, Geld ausgeben und verschwenden, Banking, online kaufen, 

Geld wechseln 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Familienbudget, 

Geld sparen, ausgeben und verschwenden, Kredite 

 A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és gazdaság 

tématartományban 

tevékenységek: 

— egyéni projekt 

— szerepjáték  

— eszmecsere 

— kutatómunka (internet, újságcikk) 

— vitafórum 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Arbeitswelt und Karriere 
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óraszám: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, az 

érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitgeber, 

Arbeitnehmer, Kollegen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitsplätze, 

Büros  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände in 

unterschiedlichen Berufen  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorstellungsgespräch, Besprechungen   

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Planung, 

lebenslanges Lernen, Bewerbung um einen Job 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lebenslauf, 

Berufswahl, Arbeitszeiten, Teilzeitjobs, Arbeitslosigkeit, Arbeitslosenhilfe, Teamarbeit, 

individuelle Aufgaben, Kooperation, kritisches Denken, Mobilität 

 A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és munkavállalás 

tématartományban 

tevékenységek: 
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— önálló szövegalkotás  

— szerepjáték  

— olvasott szövegértés fejlesztése 

— csoportos projektmunka  

— vitafórum 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Wissenserwerb und Wissensvermittlung  

óraszám: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összetett információkat ad át és cserél; 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

 írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

 használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

 használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Német nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

 Akár elvontabb információ megosztása német nyelven 

 Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi 

fejlesztésre 

tevékenységek: 

— prezentáció, hangfelvétel, videofelvétel készítése bármely témában 
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— idegen nyelvű szócikk írása megadott témában, kutatómunka alapján 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 

Témakör: Vorbereitung auf das Abitur 

óraszám: 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

 alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

 összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

 megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

 informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

 aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót és kognitív 

kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

 megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 

 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót folytat 

megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a 

társadalmi normákhoz; 

 nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát akadályozza; 

 egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat értelmez és 

használ; 

 közép- és emelt szintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

 közép- és emelt szintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

 az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

 az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 közép- és emelt szintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

 a szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

 a folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 
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 az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése  

tevékenységek: 

— vizsgafeladatok gyakorlása 

— vizsgaszituációk gyakorlása 

— szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

— vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

— viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

— megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan 

— Ellenőrzések, tesztfeladatok, feladatlapok kitöltése 
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BIOLÓGIA 

 

10.-11. ÉVFOLYAM 

A 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján a technikumban a gimnáziumi kerettanterveket 

kell alkalmazni. 

 Alkalmazott tankönyvek, taneszközök: 

Tankönyv, feladatgyűjtemény 

A KIR tankönyvtámogató rendszer által jóváhagyott tankönyvlista alapján. 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv:  

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 

Felhasznált irodalom:  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/bevezeto 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf 

1/1.Általános szempontok és célok 

A 7–8. évfolyamokon tanult biológiai ismeretek minden tanuló számára képet adtak az élővilág 

kialakulásáról, fejlődéséről és szerveződéséről. Alapszinten elsajátították a biológiai vizsgálatok néhány 

laboratóriumi és terepen végezhető módszerét is. Tudatosabbá váltak az egészségükkel és a természeti 

környezet fenntarthatóságával kapcsolatos kérdésekben, fejlődtek az életviteli készségeik. A 

középiskolában a tanulók erre az alapra építve kezdik meg a biológia tanulását. Közöttük vannak, akik 

később a szaktárgyi tudás további bővítését választják, de olyanok is, akik inkább a természettudományos 

műveltségük gyarapítását várják ettől a tantárgytól. Ehhez a tanulói alaptudáshoz és célrendszerhez kell 

igazodni a biológia tantárgy témakörszerkezetének, tartalmi elemeinek és készségfejlesztési céljainak. A 

témakörök a mindenki által megszerezhető és a mindennapi életben alkalmazható tudás és képességek 

mellett előkészítik a 11–12. évfolyamokon választható biológia tanulmányokat is. A biológia tantárgy 

tanulási folyamatának tervezése többféleképpen történhet, figyelembe véve az évfolyamok óraszámát, a 

témakörök logikai kapcsolódását, a természettudományos társtantárgyak haladási ütemét, illetve a helyi 

sajátosságokat (pl. iskolán kívüli tanulás, tematikus napok szervezése). A párhuzamosan folyó 

műveltségépítés és szaktudásbővítés szükségessé teszi, hogy az alkalmazott tanulási módszerek 

igazodjanak a tanulók eltérő tanulási céljaihoz és képességeihez, felébresztve és fenntartva az élő természet 

gazdagságára és szépségére való rácsodálkozást, valamint a természet épsége iránt érzett felelősséget. 

1/2. A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei 

A biológia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A biológiai megfigyelések és kísérletek alapján a tanuló átéli a tudásszerzés aktív 

folyamatát, míg a tudás alkalmazhatóságának tapasztalata az önirányító tanulás képességét erősíti. 

Tantárgyhoz kapcsolódó, napról napra frissülő információk keresése, az ezekre a forrásokra épített tanulás 

fejleszti az önálló tanulás képességét.  

A kommunikációs kompetenciák: A természet megfigyelése és a tapasztalatok megfogalmazása fejleszti 

a tanuló szókincsét, anyanyelvi kifejezőkészségét. Az élő rendszerek és életjelenségek ábrák, képek, 

mozgóképek formájában is vizsgálhatók, ez fejleszti a képzeletet, a képek és a nyelvi kifejezésmódok 

közötti átalakítás képességét. A csoportos, interaktív tanulási helyzetek a vélemények felszínre hozását, a 

tudás közös építését és megosztását segítik. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/bevezeto
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf
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A digitális kompetenciák: A közvetlen tapasztalatszerzés mellett a tanuló digitális forrásokból szerezhet 

információkat a természeti környezetéről. A könyvtári és egyéb adatbázisokban végzett célzott keresése 

kiegészül a tárolás, rendezés és átalakítás műveleteivel. Megfelelő tanári támogatással a tanuló maga is 

alkotóvá válhat, személyre szabott tananyagokat hozhat létre, eredményeit megoszthatja társaival. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A biológiai vizsgálatok során a tanuló alkalmazza az 

analitikus és a szintetizáló gondolkodás műveleteit, összehasonlítja a különféle állapotokat és következtet 

a változások, folyamatok és egyensúlyok kialakulására. Az elvégzett megfigyelések és kísérletek számos 

egyedi jelenséget tárnak fel, ezek tanulságainak levonásához az induktív gondolkodás képességét is 

fejleszteni kell. A megismert biológiai elméletek alkalmazása többféle kontextusban, pl. a fenntarthatóság, 

a biotechnológia vagy az egészség összefüggésében, deduktív gondolkodás útján történhet. A biológiai 

jelenségek leírása gyakran csak statisztikai szemlélettel lehetséges, a sokféleségben rejlő azonosságok és 

különbségek összehasonlítása az analógiás gondolkodást fejleszti. Az élet egymásra épülő szerveződési 

szintjeinek megértése rendszerszintű, komplex gondolkodást igényel.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Az ember biológiai és társadalmi lény, a biológia 

tanulása hozzásegít e kettősség tudatos szemléletéhez. A tanuló felismeri az öröklött és a szerzett 

tulajdonságaiban rejlő lehetőségeit, a testi és szellemi képességek kibontakoztatásának személyes 

felelősségét. Az önismeret fejlesztését szolgálják az interaktív tanulási formák, a fejlesztő szemléletű ön- 

és társértékelés. A tanuláshoz nyújtott megfelelő tanári támogatás, az egymástól tanulás növeli a közösségi 

összetartozás érzését, a segítség adásának és elfogadásának képességét. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az élő természeti 

környezetből érkező érzelmi hatások befogadása, ezek kreatív alkotásokban történő kifejezése segíti a 

biológia nevelési céljainak elérését. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mezőgazdaság, az élelmiszeripar, az 

orvostudomány és a gyógyszeripar a folyamatos innovációra épül, az erre való felkészítés a biológia 

tanulásának is feladata.  

10.-11. évfolyam (heti 2 óra, 72 óra/ tanév) 

 

A kerettanterv bevezető témaköre a tudomány működéséről, a tudásunk eredetéről szól. A biológia 

tudományának fejlődése, a jelenkori alkalmazások áttekintése mellett ebben kap helyet a vizsgálati 

módszerek elméleti áttekintése és a természettudományos gondolkodás módszereinek megismerése. A 

további témakörök a tanulási céloknak megfelelően három fő tartalmi területre oszthatók. Az első 

témakörök a tanulók általános biológiai szemléletét hivatottak fejleszteni, fő kérdésként állítva eléjük az 

élet mibenlétét, amelyre több szempontú megközelítésekkel igyekszik választ adni. A tanulók áttekintik az 

élet keletkezésére és fejlődésére vonatkozó elméleteket, fejlesztik a tudományos tényekre alapozott érvelés 

és a kritikai gondolkodás készségeit. Részletesen megismerkednek az élet alapvető egységeként működő 

sejt felépítésével és működésével, majd ezt összekötik a magasabb szerveződési szintekkel. Vizsgálati 

szempontként állítják az energia biológiai rendszerekben történő áramlását, rávilágítanak az 

életfolyamatok energetikai összefüggéseire. Az életközösségekben zajló energiaforgalom elemzésével 

mélyebben is megérthetik a növény- és állatvilág, valamint a lebontó szervezetek egymásrautaltságát. 

Fontos szempont a biológiai információ mibenlétének, változékonyságának és áramlásának megértése, 

amit a modern, rendszerszemléletű biológia szintjén is elemeznek. A második tartalmi terület célja az 

emberi szervezetről eddig szerzett tudás elmélyítése és az életkori sajátosságoknak megfelelő 

egészségműveltség építése. Ebben több olyan elem is található, amely a mindennapi élet egészséggel és 

betegséggel kapcsolatos kérdéseiben segíti a tanulókat. Ilyen például az egészségügyi rendszer áttekintése, 

valamint az elsősegélynyújtás képességének fejlesztése. A harmadik tematikai egység a környezettel és 

fenntarthatósággal kapcsolatos témaköröket foglalja magában. A tanulók vizsgálatokat végezhetnek a 

környezetükben, forrásokat kereshetnek és elemezhetnek a különféle szintű ökológiai rendszerekkel 

kapcsolatban. Ez a tanulási folyamat nem csak az ismeretek bővítését célozza, hasonlóan fontos a 
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természettel kapcsolatos érzelmi nevelés és attitűdformálás is. A Kárpát-medence élő természeti értékeinek 

áttekintése mellett a Föld bioszférájának állapotát is vizsgálják a tanulók. Ehhez felhasználják a korábban 

szerzett alapismereteiket, a földtörténeti múlt adatait és jelenkori eseteket, valamint megismerik az 

előrejelzést adó modellek működését is.  

A 10.-11. évfolyamon a biológia tantárgy alapóraszáma: heti 2 óra esetén, 36 héttel számolva 72 óra/ 

tanév.  

Nat témakör Témakör neve 

Javasolt 

óraszám 

(gimnázium 

esetén) 

Helyi TT Helyi TT 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

Heti 

óraszám: 

2 

Heti 

óraszám: 

2 

1. A biológia 

kutatási céljai és 

módszerei 

A biológia tudománya 3 3 0 

2. Az élet eredete és 

szerveződése 

Az élővilág egysége, a felépítés 

és működés alapelvei 
10 10 0 

A sejt és a genom szerveződése 

és működése 
12 12 0 

Sejtek és szövetek 10 10 5 

Élet és energia 8 8 0 

Az élet eredete és feltételei 4 4 0 

3. Az 

életközösségek 

jellemzői és típusai 

Az élőhelyek jellemzői, 

alkalmazkodás, az 

életközösségek biológiai 

sokfélesége 

12 12 0 

 

4. Öröklődés és 

evolúció 

A változás molekuláris alapjai, 

sejt és genom 
12 0 4  

Egyedszintű öröklődés 10 0 9  
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5. A biotechnológia 

módszerei és 

alkalmazása 

A biológiai evolúció 12 0 4  

6. Az ember 

szervezete és 

egészsége 

Az 

emberi 

szervezet 

felépítése 

és 

működése 

I. Testkép, testalkat, 

mozgásképesség 
6 0 6  

II. Anyagforgalom 10 0 8  

III. Érzékelés, 

szabályozás 
12 0 12  

Az emberi nemek és a 

szaporodás biológiai alapjai 
7 0 7  

A viselkedés biológiai alapjai, a 

lelki egyensúly és a testi állapot 

összefüggése 

11 0 11  

Az egészségügyi rendszer, 

elsősegélynyújtás 
10 1 1  

7. A bioszféra 

egyensúlya, 

fenntarthatóság 

A Föld és a Kárpát-medence 

értékei 
10 5 0  

Ember és bioszféra – 

fenntarthatóság 
11 3 1  

Szabadon felhasználható órakeret (az órakeret maximum 20%-a) 

  

az intézmény saját döntése alapján, felzárkóztatásra, elmélyítésre, 

tehetséggondozásra, illetve a tanár által választott alkotók, művek 

tanítására évfolyamonként  

4 4  
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  Összes óraszám: 

 

Technikumban 

144 óra (2+2)) 

72 72  

 

TÉMAKÖR: A biológia tudománya 

ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek bizonyítására vagy 

cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti változókat, megfigyeléseket 

és méréseket végez; 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és 

a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, 

bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai vizsgálati 

módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt használni; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a biológiai kutatások alapvető céljait, legfontosabb területeit, értékeli az élet megértésében, az 

élővilág megismerésében és megóvásában játszott szerepét; 

 példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a technológia fejlődésében betöltött 

szerepét, gazdasági és társadalmi jelentőségét; 

 ismeri a tudományos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit, ezek megkülönböztetésének 

képességét életvitelének alakításában is alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A biológiai kutatások alapvető céljainak, világképünket és mindennapi életünket alakító 

eredményeinek tudománytörténeti példákkal való bemutatása 

 A tudományos vizsgálatok menetének ismerete, vizsgálatokban való tudatos alkalmazása és nyomon 

követése kísérletelemzésekben 

 A biológiai vizsgálatok során alkalmazható, egyszerűbb laboratóriumi és terepmunkára alkalmas 

eszközök ismerete, vizsgálatok esetében a megfelelő kiválasztása és használata 

 A tudományos gondolkodás műveleteiről szerzett alapszintű ismeret, a műveletek alkalmazásában való 

jártasság, adott probléma esetén a célravezető módszer kiválasztása és alkalmazása 

 Az ismeretszerzésben és a problémamegoldásban a másokkal való együttműködés fontosságának 

felismerése, a közös munkában való aktív szerepvállalás 

 Tényekre alapozott, koherens érvelés, véleményalkotás és mások meghallgatásának képessége 

 Kísérleti megfigyelések, mérési és statisztikai adatok megfelelő rögzítése, rendezése és feldolgozása, 

az ebből levonható következtetések és további kutatási kérdések megfogalmazása 

 A modern biológia kulcsterületeinek, ezek technológiai lehetőségeinek ismerete, a kutatás és 

alkalmazás etikai, társadalmi-gazdasági kérdéseiben véleményalkotási és vitaképesség 

 A népszerűsítő és a tudományos igényű információs forrásokról való tájékozottság, az álhírek, 

áltudományos közlések felismerése, velük szemben tényekre alapozott kritikai érvelés.   

FOGALMAK 
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kutatási kérdés, hipotézis, kísérlet, kísérleti változó, valószínűség, rendszerbiológia, molekuláris biológia, 

biotechnológia, bioetika, bioinformatika, bionika 

TEVÉKENYSÉGEK 

 A tudományos gondolkodás műveleteinek tudatos alkalmazása konkrét példán és/vagy egy tudós 

munkásságának bemutatásán keresztül 

 A hétköznapi és a tudományos megfigyelés összehasonlítása, konkrét példa bemutatása 

 Strukturált, félig strukturált vagy nem strukturált (a csoport készségszintjétől függően) biológiai 

kísérlet kivitelezése, jegyzőkönyv készítése, a kísérleti eredmények értékelése és publikálása 

 Irányított kutatási terv elkészítése, hipotézis önálló felállítása, a függő és független változók 

megállapítása, projektmunka elkészítése 

 Biológiai kutatóintézet (valós vagy virtuális) meglátogatása, beszámoló készítése a kutatási 

területekről és módszerekről  

 Egy-egy tudós megszemélyesítésével kerekasztal-beszélgetés egy tudományos problémáról  

 Bionikai alkalmazások példáinak keresése, kiselőadás, házi dolgozat készítése (pl. strukturális bionika, 

szenzorbionika) 

 Természettudományos ismeretterjesztő folyóiratok cikkeinek feldolgozása, kivonat, reflexió írása 

TÉMAKÖR: Az élővilág egysége, a felépítés és működés alapelvei 

ÓRASZÁM: 10 óra  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és 

a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, 

bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő rendszerek 

normál működési állapotának fenntartásában;  

 megérti, miért és hogyan mehetnek végbe viszonylag alacsony hőmérsékleten, nagy sebességgel 

kémiai reakciók a sejtekben, vizsgálja az enzimműködést befolyásoló tényezőket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felismeri a szerveződési szintek atomoktól a bioszféráig való egymásba épülését, tudja a biológiai 

problémákat és magyarázatokat a megfelelő szinttel összefüggésben értelmezni; 

 tényekkel bizonyítja az élőlények elemi összetételének hasonlóságát, a biogén elemek, a víz, az ATP 

és a makromolekulák élő szervezetekben betöltött alapvető szerepét, és ezt összefüggésbe hozza 

kémiai felépítésükkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szerveződési szintek hierarchikus és rendszerszemléletű elvének felismerése a tanulók által ismert, 

felidézett társadalmi, gazdasági, technológiai vagy természeti rendszerek példái alapján 

 Az energiáról meglévő tanulói tudás felszínre hozása, az energiafajták és átalakítási módok áttekintése 

példák alapján, a fény, a kémiai és a biológiai energia összefüggésbe hozása  

 Az információról meglévő tanulói tudás felszínre hozása, a sokféleséggel és a rendezettséggel való 

kapcsolat felismerése mindennapi példák és természeti jelenségek értelmezése alapján 



380  

 A szervetlen és a szerves anyagok közötti kapcsolat tudománytörténeti, technológiai és biológiai 

szempontú értelmezése, az élet szénalapúsága 

 Az optimális enzimműködés kísérletes bemutatása, az enzimműködés és az anyagcserezavarok 

kapcsolatának példákkal való bemutatása 

 Biogén elemek kimutatása, következtetések levonása 

 A víznek az élet szempontjából kitüntetett szerepe melletti érvelés 

 A makromolekulák és monomerjeik felépítése és funkciója közötti kapcsolatok sokoldalú elemzése 

 A szabályozottság elvének elmélyítése mindennapi életből vett technológiai példák alapján, a 

szabályozott állandó állapot jelentőségének felismerése 

FOGALMAK 

rendszer, szerveződési szint, egymásba épülés, biológiai energia és ATP, biogén elem, víz, 

makromolekulák, enzimek, sokféleség és információ, fehérjeszerkezet, vezérlés és szabályozás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Biogén elemek kimutatása növényi és állati eredetű szervekből (levél, csont) 

 Szerves makromolekulák kimutatása (pl. biuret-próba, Fehling-reakció) 

 Enzimműködés vizsgálata (pl. hidrogén-peroxid-kataláz, keményítő-nyálamiláz) különböző 

környezeti feltételek (változó beállítások) között 

 A fehérjék szerkezetét befolyásoló tényezők vizsgálata (pl. tojásfehérje-oldattal) 

 Diffúzióval és ozmózissal kapcsolatos kísérletek elvégzése és/vagy értelmezése 

 Programvezérelt, automatizált technológiai rendszerek (pl. klíma, mosógép, ABS fékrendszer stb.) 

keresése és elemzése, összehasonlítása az élő rendszerek valamely részműködésével, a szabályozás és 

vezérlés közötti különbségek megbeszélése  

TÉMAKÖR: A sejt és a genom szerveződése és működése 

ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat, biológiai és 

más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához szükséges tényeket és 

ismereteket; 

 érti a biológia molekuláris szintű vizsgálati módszereinek elméleti alapjait és felhasználási 

lehetőségeit, ezek eredményeit konkrét kísérleti leírásokban értelmezi; 

 ismeri a bioinformatika fogalmát, érti a felhasználási lehetőségeit és értékeli a biológiai kutatásokból 

származó nagy mennyiségű adat feldolgozásának jelentőségét; 

 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és felhasznál, 

vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő rendszerek 

normál működési állapotának fenntartásában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ábrák, animációk alapján értelmezi és biológiai tényekkel alátámasztja, hogy a vírusok az élő és 

élettelen határán állnak; 

 a felépítés és működés összehasonlítása alapján bemutatja a sejtes szerveződés kétféle típusának közös 

jellemzőit és alapvető különbségeit, értékeli ezek jelentőségét; 
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 tényekkel igazolja a baktériumok anyagcseréjének sokfélesége, gyors szaporodása és 

alkalmazkodóképessége közötti összefüggést; 

 felismeri az összetett sejttípus mikroszkóppal megfigyelhető sejtalkotóit, magyarázza a sejt 

anyagcsere-folyamatainak lényegét, igazolja, hogy azok a környezettel folytonos kölcsönhatásban 

mennek végbe; 

 ismeri az örökítőanyag többszintű szerveződését, képek, animációk alapján értelmezi a sejtekben zajló 

biológiai információ tárolásának, átírásának és kifejeződésének folyamatait; 

 tudja, hogy a sejtekben és a sejtek között bonyolult jelforgalmi hálózatok működnek, amelyek 

befolyásolják a génműködést, és felelősek lehetnek a normál és a kóros működésért is;  

 összehasonlítja a sejtosztódás típusait, megfogalmazza ezek biológiai szerepét, megérti, hogy a 

soksejtű szervezetek a megtermékenyített petesejt és utódsejtjei meghatározott számú osztódásával és 

differenciálódásával alakulnak ki; 

 ismeri az őssejt fogalmát, különféle típusait, jellemzőit, különbséget tesz őssejt és daganatsejt között; 

 felismeri az összefüggést a rák kialakulása és a sejtciklus zavarai között, megérti, hogy mit tesz a sejt 

és a szervezet a daganatok kialakulásának megelőzéséért.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A vírusok felépítése, szaporodása és a megbetegedések közötti összefüggések felismerése egy konkrét 

betegség (pl. influenza) kapcsán, a betegségek megelőzési és gyógyítási lehetőségeinek számbavétele, 

tévképzetek eloszlatása 

 A prokarióta és eukarióta sejttípusok összehasonlítása, a felépítés, működés és alkalmazkodás főbb 

összefüggéseinek bemutatása  

 Az eukarióta sejttípusok kialakulását magyarázó elmélet bizonyítékainak ismertetése 

 A főbb sejtalkotók mikroszkópos képének tanulmányozása, felépítésük egyszerű lerajzolása és 

működésük bemutatása, a működések összekapcsolása a szervezetszintű folyamatokkal 

 A génműködés alapelveinek megértése: aktív és nem aktív régiók , gének bekapcsolása, kikapcsolása, 

módosítása  

 Az őssejt és a differenciált sejt összehasonlítása génaktivitás alapján, a különbség felismerése őssejt és 

daganatsejt között 

 A sejtciklus biológiai szerepének, szakaszainak és szabályozásának megértése, a daganatelnyomó és 

DNS-javító fehérjék létezése, a programozott sejthalál szerepe. 

 A sejtosztódás egyes típusainak értelmezése, biológiai szerepének összekapcsolása az emberi sejtek, 

szervek működésével (őssejtek, differenciált sejt, sebgyógyulás, ivarsejtképzés) 

 A sejten belüli és a sejtek közötti jelforgalmi hálózatok biológiai jelentőségének felismerése egy-egy 

egyszerűbb példa alapján 

 Felismeri az összefüggést a rák kialakulása és a sejtciklus zavarai között, megérti, hogy mit tesz a sejt 

és a szervezet a daganatok kialakulásának megelőzéséért 
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vírus, baktérium, prokarióta, eukarióta, gén, kromoszóma, fehérjeszintézis, sejtciklus, sejtosztódás, 

őssejt, differenciált sejt, mitózis, meiózis, jelforgalom, biológiai hálózat, daganatképződés, rák, GMO 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Prokarióta és eukarióta sejt összehasonlítása ábrák, mikrofotók és mikroszkópi metszetek alapján 

 Baktériumok izolálása táptalajra a környezetből és emberi bőrről, a tenyészet inkubálása, telepek 

morfológiai vizsgálata 

 Kromoszóma felépítésének modellezése 
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 A mitózis és a meiózis osztódási folyamatának ábrákon, mikrofotókon és/vagy mikroszkópi 

metszeteken történő összehasonlítása, értelmezése 

 A sejtciklust és a biológiai információ másolását, átírását és kifejeződését bemutató animációk 

elemzése 

 A géntechnológiai eljárások néhány bioetikai kérdésének megvitatása  

 Forrásfelkutatás a számítógépes módszerek és a rákkutatás kapcsolatára 

 A daganatos betegségekről szóló hiteles webes tájékoztató oldalak információinak értelmezése 

 Kiselőadás védőoltásokról, vírus és baktérium okozta betegségekről, a mikroszkóp felfedezésének és 

alkalmazásának történetéről, egy-egy meghatározó kutató munkásságáról  

 Fertőtlenítési és sterilizálási eljárások korszerű eljárásainak megismerése, Semmelweis Ignác 

munkásságának rövid megismerése (kiselőadás, kisfilm stb. formájában) 

TÉMAKÖR: Sejtek és szövetek 

ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és 

a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, 

bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 felismeri a szerveződési szintek atomoktól a bioszféráig való egymásba épülését, tudja a biológiai 

problémákat és magyarázatokat a megfelelő szinttel összefüggésben értelmezni; 

 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai vizsgálati 

módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt használni; 

 tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban tudományosan 

megalapozott érveket alkot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 fénymikroszkópban, ábrán vagy fotón felismeri és jellemzi a főbb állati és növényi szövettípusokat, 

elemzi, hogy milyen funkciók hatékony elvégzésére specializálódtak. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A többsejtű életforma alapvető jellemzőinek azonosítása, az ebben rejlő (evolúciós) előnyök 

felismerése, megfogalmazása 

 A (transzmissziós) fénymikroszkóp működési elvének ismerete, a nagyítás és a felbontóképesség 

értelmezése, a mikroszkóp alapbeállításának képessége, mikrofotó készítése mobiltelefonnal 

 Növényi metszetek, preparátumok készítése, fénymikroszkópos vizsgálata, rajzok, fotók készítése és 

rendszerezése 

 A növényi szövetek alaptípusainak megkülönböztetése, a sejttani jellemzők és a szövettípus biológiai 

funkciója közötti összefüggés érvekkel való bizonyítása  

 A zárvatermő növények szerveinek ismerete, a gyökér, a szár a levél és a virág jellegzetes szöveti 

felépítésének azonosítása 

 A különféle emberi (állati) szövetek sejttípusainak kialakulására vezető differenciálódási folyamat elvi 

értelmezése, egy konkrét példán (pl. vérsejtek képzése) való bemutatása 

 Állati vagy emberi szövetekről, szervekről készült metszetek fénymikroszkópos vizsgálata vagy 

fotókon való összehasonlítása és jellemzése 

 Az emberi szövetek alaptípusainak (hám-, kötő- és támasztó-, izom-, ideg-) jellemzése a felépítés és 

működés kapcsolatba hozásával, néhány fontosabb altípus elkülönítése 
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 A gyógyászatban alkalmazott diagnosztikus szövettani vizsgálatok céljának, egy-egy módszerének 

ismerete, a daganatos betegségek felismerésében játszott szerepének értékelése 
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osztódó és állandósult (növényi) szövetek, őssejt fogalma és típusai, daganatsejt, embrionális fejlődés, 

hám-, kötő- és támasztó-, izom-, idegszövet 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A (transzmissziós) fénymikroszkóp felépítésének és működésének megbeszélése, alkalmazásának 

gyakorlása 

 Növényi szövetek mikroszkópos vizsgálata önálló metszetkészítéssel, rajzolás és fotózás 

mobiltelefonnal  

 Növénytani szervpreparátumok főbb szövettípusainak tanulmányozása, jellemzése 

 Állati szövetek mikroszkópos vizsgálata, rajzolás és fotózás mobiltelefonnal  

 Állattani preparátumok főbb szövettípusainak tanulmányozása, jellemzése 

 Daganatos elváltozásokról, diagnosztikáról, kezelésről kiselőadás, csoportmunka 

TÉMAKÖR: Élet és energia 

ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek bizonyítására vagy 

cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti változókat, megfigyeléseket 

és méréseket végez; 

 érti az ökológiai rendszerek működése (anyagkörforgás, energiaáramlás) és a biológiai sokféleség 

közötti kapcsolatot, konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási piramist, hálózatot elemez; 

 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai vizsgálati 

módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt használni. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és példákkal bizonyítja az élőlények szén- és energiaforrásainak különféle lehetőségeit, az 

anyagcseretípusok közötti különbséget; 

 vázlatrajzok, folyamatábrák és animációk alapján értelmezi a biológiai energiaátalakítás sejtszintű 

folyamatait, azonosítja a fotoszintézis és a sejtlégzés fő szakaszainak sejten belüli helyét és struktúráit, 

a fontosabb anyagokat és az energiaátalakítás jellemzőit; 

 a sejtszintű anyagcsere-folyamatok alapján magyarázza a növények és állatok közötti ökológiai szintű 

kapcsolatot, a termelő és fogyasztó szervezetek közötti anyagforgalmat; 

 a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és kivitelez biológiai 

vizsgálatokat, projekteket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A fotoszintézis biológiai szerepének érvekkel való igazolása, a folyamat alapegyenletének ismerete, fő 

szakaszainak elkülönítése 

 Az erjesztés és a sejtlégzés megkülönböztetése, az erjesztés biológiai előfordulásának és technológiai 

alkalmazásának ismerete, példákkal való igazolása 
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 A sejtlégzés biológiai szerepének érvekkel való igazolása, a folyamat alapegyenletének ismerete, fő 

szakaszainak elkülönítése 

 Folyamatábrák elemzése és készítése a fotoszintézis és a (sejt)légzés fő szakaszairól, a folyamatok 

vizualizálása és értelmezése 

 Kísérletek tervezése, elvégzése a fotoszintézis és a (sejt)légzés vizsgálatára, kutatási kérdések 

megfogalmazása, változók beállítása, adatok rögzítése és elemzése, következtetések levonása 

 Az életközösségek anyag- és energiaforgalmának megértése, a szénkörforgás diagramon való 

ábrázolása, a sejtszintű folyamatokkal való kapcsolatba hozása 
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autotróf és heterotróf, kemotróf és fototróf, biológiai energia és ATP, fotoszintézis, erjedés, sejtlégzés, 

aerob és anaerob folyamat, szénkörforgás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Levél keresztmetszetének vizsgálata modell vagy ábra, illetve önállóan készített metszet alapján 

 Gázcserenyílások eloszlásának, nyitódásának és záródásának mikroszkópos vizsgálata (ozmózis)  

 Színtestek azonosítása mikroszkópos vizsgálatokban, aktivitásuk vizsgálata a levél színén takarásos 

(árnyék) módszerrel 

 Levélkivonat készítése, növényi színanyagok papírkromatográfiás vizsgálata  

 A fotoszintézis mértékének a fény erősségétől, színétől való függését vizsgáló kísérletek tervezése és 

kivitelezése 

 A szén-dioxid-mennyiség fotoszintézis intenzitására gyakorolt hatásának kísérleti vizsgálata 

 A fotoszintézis során keletkező oxigén kimutatása 

 Csírázás, illetve emberi légzés során keletkező szén-dioxid kimutatása meszes vízzel 

 Keményítő kimutatása levélben 

 Élesztőgombák alkoholos erjesztésének környezeti tényezőit vizsgáló kísérletek elvégzése 

 Anyagcseretípusok vizsgálata hétköznapi példákon keresztül (baktériumok szerepe az 

élelmiszeriparban, mezőgazdaságban stb.) 

TÉMAKÖR: Az élet eredete és feltételei 

ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat, biológiai és 

más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához szükséges tényeket és 

ismereteket; 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és 

a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, 

bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 ki tudja fejteni, hogy a sejt az élő szervezetek szerkezeti és működési egysége. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a földi élet keletkezését biológiai kísérletek és elméletek alapján magyarázza, erről megfogalmazza 

személyes véleményét is; 
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 megkülönbözteti a valódi és az ősbaktérium fogalmát, tudja, hogy ezek az élővilág két külön 

rendszertani csoportjába tartoznak, érti és tényekkel igazolja az ősbaktériumok különleges élőhelyeken 

való életképességét; 

 biológiai és csillagászati tények alapján mérlegeli a földön kívüli élet valószínűsíthető feltételeit és 

lehetőségeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az élő állapot és kialakulásának magyarázása életkritériumok, a baktériumok sejtszerkezete alapján 

 Az ősbaktériumok különleges élőhelyeken való életképességének példákkal való igazolása 

 A Naprendszeren belüli és azon kívüli élet kutatási céljának, feltételezéseinek és eddigi eredményeinek 

ismerete 
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őslégkör, ősóceán, RNS-világ, prokarióta sejt, anaerob anyagcsere, cianobaktérium, UV-sugárzás és 

ózonpajzs, kozmikus sugárzás és földmágnesség, ősbaktérium, földön kívüli életlehetőségek 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Az élet kialakulására vonatkozó néhány elmélet összevetése vita során, önálló (tudományos érvekkel 

alátámasztott) vélemény megfogalmazása 

 A Miller-kísérletet bemutató ábrák, videók keresése, a modellrendszerként való értelmezés és az 

eredmények kritikai elemzése kiselőadás vagy házi dolgozat formájában 

 A sejtek kialakulása az ősóceánban – videó megtekintése, közös értelmezés 

 Az ősbaktériumok egy-egy jellegzetes csoportját és élőhelyeét bemutató kiselőadás készítése (pl. 

Yellowstone parki hőforrások baktériumai, Holt-tengeri sókedvelő baktériumok, mélytengeri kénalapú 

életformák) 

 A földön kívüli élet kutatásáról szóló információk keresése, a célok, módszerek és eddigi eredmények 

összefoglalása (pl. üstökösszondák, Mars-kutatás, exobolygók felfedezése) 

TÉMAKÖR: A változékonyság molekuláris alapjai 

ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és 

a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, 

bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a technológia fejlődésében betöltött 

szerepét, gazdasági és társadalmi jelentőségét; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 érti a biológia molekuláris szintű vizsgálati módszereinek elméleti alapjait és felhasználási 

lehetőségeit, ezek eredményeit konkrét kísérleti leírásokban értelmezi; 

 ismeri a bioinformatika fogalmát, érti a felhasználási lehetőségeit és értékeli a biológiai kutatásokból 

származó nagymennyiségű adat feldolgozásának jelentőségét; 

 megérti a különféle biotechnológiai eljárások célját és módszertani alapjait, a róluk folyó vitában több 

szempontú, tudományos tényekre alapozott véleményt formál; 

 megérti a bionika eredményeinek alkalmazási lehetőségeit, értékeli a bioinformatika, az információs 

technológiák alkalmazásának orvosi, biológiai jelentőségét; 
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 tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban tudományosan 

megalapozott érveket alkot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az örökítőanyag bázissorrendjének vagy bázisainak megváltozásához vezető folyamatokat, 

konkrét esetekben azonosítja ezek következményeit; 

 az örökítőanyag felépítéséről és működéséről alkotott tudását összefüggésbe hozza a géntechnológia, 

a génszerkesztés céljával és módszertani alapjaival, tényekre alapozottan, kritikai szemlélettel elemzi 

a genetikai módosítások vélt vagy valós előnyeit és kockázatait; 

 felismeri a kapcsolatot az életmód és a gének kifejeződése között, érti, hogy a sejt és az egész szervezet 

jellemzőinek kialakításában és fenntartásában kiemelt szerepe van a környezet általi génaktivitás-

változásoknak. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A DNS bázissorrendje, a fehérje aminosavsorrendje, térszerkezete és biológiai funkciója, valamint a 

tapasztalható jelleg közötti összefüggés példaszerű  bemutatása 

 A mutációk és a betegségek (anyagcserezavarok, daganatos betegségek) összefüggéseinek felismerése, 

konkrét példa elemzése 

 A szerzett tulajdonságok örökölhetősége, epigenetikai hatások értelmezése: az életmóddal 

(táplálkozás, mozgás, dohányzás) és más környezeti hatásokkal (pl. stressz) módosítható genetikai 

információ (pl. miért nem mindegy, hogy valamely tulajdonság az apai vagy anyai gén által kódolt) 

 A DNS-bázissorrend megállapítás jelentőségének felismerése, a DNS-chip, a genetikai ujjlenyomat 

módszerének bemutatása, a gyakorlati alkalmazások példáinak áttekintése és értékelése 

 A géntechnológiák céljának és eljárásainak megismerése, a rekombináns DNS, a génszerkesztés, a 

klónozás biológiai alapjainak és gyakorlati felhasználásának (pl. igazságügyi orvostani és 

diagnosztikai vizsgálatok) bemutatása 

 A géntechnológia orvostudományban, gyógyszeriparban, növénytermesztésben, állattenyésztésben, 

élelmiszeriparban való alkalmazásának példákkal történő bemutatása (humán genom projekt, 

génterápia, genetikailag megváltoztatott élőlények) 

 A bioinformatika céljának, alkalmazási lehetőségeinek és jövőbeli jelentőségének megértése (pl. 

evolúciós leszármazási kapcsolatok keresése adatbázisok alapján, kapcsoltság elemzése egyes 

betegségek és gének összefüggésének vizsgálatához, jelátviteli hálózatok modellezése) 

 A bioetika kialakulására vezető okok és a főbb alkalmazási területek áttekintése, bioetika alapelvein 

alapuló érvelés (pl. a genetikai kutatások előnyei és kockázatai, az állatkísérletek kérdései, 

transzplantáció és biorobotika, a jövőbeli hatások előrejelzése) 
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mutáció, mutagén, epigenetikai hatás, géntechnológia, klónozás, génszerkesztés, génmódosítás, 

géndiagnosztika, bioinformatika, bioetika 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Tanulóknak szóló, epigenetikával foglalkozó online oldalak  animációinak, video- és ábraanyagainak 

áttekintése, a látottak értelmezése 

 A növényi géntechnológia néhány ismert alkalmazási példájának (pl. Bt-toxin bevitel, aranyrizs, 

érésgátlás, stressztűrő fajták stb.) bemutatása, az előnyök és kockázatok kritikai elemzése 

 A génmódosított haszonnövényekkel és -állatokkal kapcsolatos  érvelés 

 DNS kimutatása egyszerű vizsgálattal (pl. banánból) 
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TÉMAKÖR: Egyedszintű öröklődés 

ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és 

a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, 

bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozások szerepét az élő rendszerek 

normál működési állapotának fenntartásában; 

 megérti a bionika eredményeinek alkalmazási lehetőségeit, értékeli a bioinformatika, az információs 

technológiák alkalmazásának orvosi, biológiai jelentőségét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 érti az örökítőanyagban tárolt információ és a kifejeződő tulajdonságok közötti összefüggést, 

megkülönbözteti a genotípust és a fenotípust, a fenom-genom összefüggéseket konkrét esetek 

magyarázatában alkalmazza; 

 megérti a genetikai információ nemzedékek közötti átadásának törvényszerűségeit, ezeket konkrét 

esetek elemzésében alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Mendel kutatási módszerének (kísérletek, hipotézisek felállítása, statisztikai megközelítés) elemzése, 

az eredmények és a levont következtetések kapcsolatba hozása 

 A gének, a DNS és a kromoszómák (testi és ivari) kapcsolatának megértése, a gének és a tulajdonságok 

kapcsolatának sokoldalú elemzése 

 A mendeli öröklődés kiterjesztése: példák és magyarázatok a Mendel-szabályoktól való eltérésekre  

 A környezet fenotípusra gyakorolt hatásának megértése, példákkal való igazolása 

 A genom és a fenom kapcsolatának megértése (hogyan, hányféleképpen jöhet létre a fenotípus) 

 A fenotípus-elemzésben rejlő lehetőségek feltérképezése (miért és hogyan idéz elő elváltozásokat a 

genetikai és a környezeti tényezők egymásra hatása)  

 Az egyénre szabott gyógyítási lehetőségek céljának, jelenlegi alkalmazásainak és jövőbeli 

lehetőségeinek megismerése, értékelése 

FOGALMAK 

gén, allél, genotípus, fenotípus, Mendel-szabályok, domináns, recesszív, öröklésmenet, családfa, genom, 

fenom, bioinformatika, személyre szabott gyógyítás 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Mendel kísérleteinek módszertani és tudományos technikai szempontokból való áttekintése, bemutató 

összeállítása 

 Kapcsolt öröklődésekkel, génkölcsönhatások kal kapcsolatos példa megbeszélése 

 Genetikai tanácsadási szituációk, esetleírások, családfák értelmezése humán genetikai 

betegségek/jellegek esetében 

 Tanulóknak szóló, genetikával foglalkozó online oldalak animációinak, ábraanyagának áttekintése, a 

leírtak, látottak értelmezése 

 Humán genetikai vizsgálatokat (tesztelést) leíró és magyarázó weboldalak felkeresése, az olvasottak 

értelmezése 
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 Bioinformatikával foglalkozó weboldalak felkeresése, majd annak bemutatása, hogyan segítheti a 

bioinformatika a kísérletes kutatásokat 

 Véletlenszerű genetikai változást (sodródást) bemutató szimulációk játékok tanulmányozása 

(tervezése), következtetések levonása  

TÉMAKÖR: A biológiai evolúció 

ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és 

a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, 

bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és felhasznál, 

vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 ismeri a tudományos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit, ezek megkülönböztetésének 

képességét életvitelének alakításában is alkalmazza; 

 megérti a bionika eredményeinek alkalmazási lehetőségeit, értékeli a bioinformatika, az információs 

technológiák alkalmazásának orvosi, biológiai jelentőségét; 

 példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a technológia fejlődésében betöltött 

szerepét, gazdasági és társadalmi jelentőségét; 

 érti és elfogadja, hogy a mai emberek egy fajhoz tartoznak, és a kialakult nagyrasszok értékükben nem 

különböznek, biológiai és kulturális örökségük az emberiség közös kincse; 

 példákkal mutatja be az élővilág főbb csoportjainak evolúciós újításait, magyarázza, hogy ezek hogyan 

segítették elő az adott élőlénycsoport elterjedését. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megérti a természetes változatosság szerveződését, az evolúciós változások eredetét és elterjedését 

magyarázó elemi folyamatokat, felismer és magyaráz mikro- és makroszintű evolúciós jelenségeket; 

 példákkal igazolja, hogy a szelekció a különböző szerveződési szinteken értelmezhető tulajdonságokon 

keresztül egyidejűleg hat; 

 morfológiai, molekuláris biológiai adatok alapján egyszerű származástani kapcsolatokat elemez, 

törzsfát készít; 

 ismeri az evolúció befolyásolásának lehetséges módjait (például mesterséges szelekció, fajtanemesítés, 

géntechnológia), értékeli ezek előnyeit és esetleges hátrányait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A természetes változatosság példáinak bemutatása a DNS-szinttől az egyedszintű különbségekig 

 A genotípus és a fenotípus kapcsolata bonyolultságának (ritkán egyszerű 1:1 leképezésű) megértése 

 A fajok viszonylagos genetikai állandóságának magyarázása animációk segítségével 

 Példák bemutatása a fajok genetikai változatosságának eredetére 

 Darwin evolúciós elméletét alátámasztó fontosabb érvek ismerete (pl. elterjedési területek, 

csökevényes szervek, homológiák) 

 Az evolúciós változások egyszerű modelljében a változatosság eredetének (mutáció, rekombináció) és 

terjedésének (szelekció, sodródás, génáramlás) felismerése példák alapján, a folyamatok adaptív, nem 

adaptív jellegének ismertetése 
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 Példák bemutatása makroevolúciós (faji szint feletti) változásokra: evolúciós újdonságok, kihalások, 

adaptív radiáció 

 Annak megértése, hogy az evolúció általános rendezőelv a természettudományokban 

 Internetes források alapján annak bemutatása, hogy a szelekció egysége nemcsak gén lehet, hanem 

gének közössége (egyed), egyedek közössége (populáció), populációk csoportja (metapopuláció), 

életközösségek (ökoszisztéma) is 

 Az evolúció lehetséges mechanizmusainak (pl. mutáció – szelekció és együttműködés – szelekció) 

bemutatása, a vitatott kérdések elemzése esettanulmányok alapján (pl. kihalási hullámok, emergencia, 

hiányzó láncszemek problémája) 

 Egyszerű biológiai adatbázisok, bioinformatikai programok használata származástani kapcsolatok 

elemzéséhez, törzsfa készítéséhez 

 Példák bemutatása internetes források segítségével: hogyan befolyásolta az ember eddig is az evolúciót 

(mesterséges szelekció, fajtanemesítés, géntechnológia), ezek előnyeinek és esetleges hátrányainak 

értékelése 

FOGALMAK 

evolúció, mikroevolúció, makroevolúció, mutáció, szelekció, természetes és mesterséges szelekció, 

génáramlás, sodródás, adaptív evolúció, törzsfa 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Prezentáció készítése egy önállóan választott populáció természetes szelekciójáról 

 A természetes szelekció modellezése, szimulációkon történő tanulmányozása 

 Különböző fajok (pl. nyírfaaraszoló) fenotípusos variabilitásának összehasonlítása, adatok gyűjtése, 

grafikonon történő megjelenítése és elemzése 

 Önállóan gyűjtött példák bemutatása a mesterséges szelekció folyamatáról (pl. egy faj háziasítása, 

kutyafajták kialakítása stb.), összehasonlítása a természetes szelekció folyamatával 

 A fajképződés különféle folyamatait (pl. földrajzi izoláció, adaptív radiáció) konkrét példák alapján 

elemző feladatok gyakorlása 

 Poszter készítése a galápagosi pintyek csőrtípusairól, a sokféleség okainak feltárása, magyarázatok 

megadása 

 Különböző törzsfák értelmezése vagy készítése biológiai adatbázisok és szerkesztőprogramok 

segítségével 

TÉMAKÖR: Az emberi szervezet felépítése és működése – I. Testkép, testalkat, 

mozgásképesség 

 ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat, biológiai és 

más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához szükséges tényeket és 

ismereteket; 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és 

a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, 

bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek bizonyítására vagy 

cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti változókat, megfigyeléseket 

és méréseket végez; 
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 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és felhasznál, 

vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 megérti a környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggéseket, azonosítja az ember 

egészségét veszélyeztető tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, érvényesíti az 

elővigyázatosság elvét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 kiegyensúlyozott saját testképpel rendelkezik, amely figyelembe veszi az egyéni adottságokat, a nem 

és a korosztály fejlődési jellegzetességeit, valamint ezek sokféleségét;  

 az emberi test kültakarójának, váz- és izomrendszerének elemzése alapján magyarázza az ember 

testképének, testalkatának és mozgásképességének biológiai alapjait; 

 elemzi az ember mozgásképességének biokémiai, szövettani és biomechanikai alapjait, ezeket 

összefüggésbe hozza a mindennapi élet, a sport és a munka mozgásformáival, értékeli a rendszeres 

testmozgás szerepét egészségének megőrzésében. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az emberi szervek helymeghatározása a test anatómiai síkjai, tengelyei és irányai szerint 

 Az emberszabású majmok, az előemberek, az ősemberek és a mai ember anatómiai jellemzőinek 

összehasonlítása, a fejlődési folyamat értelmezéseA bőr három fő rétegének megismerése és a rétegek 

funkcióinak elemzése, egészségtani vonatkozások 

 Az ember helyváltoztató mozgását lehetővé tevő belső váz és az erre felépülő vázizomzat együttes 

működésének értelmezése modellek, animációk, képek alapján 

 Az emberi csontváz három fő táján (fej, törzs, végtagok) elhelyezkedő csontok, a végtagok főbb 

izmainak megismerése, az anatómiai és élettani kapcsolatok elemzése, egészségtani vonatkozások 

 A csontok, izmok együttműködésének biomechanikai értelmezése, modellezése 
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emberszabású majmok, előemberek, ősemberek, mai ember, bőr, bőrszín, bőrvizsgálat, fejváz, törzsváz, 

végtagváz, hajlító- és feszítőizom, záróizmok, mimikai izmok, ízület, sportsérülések 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Összehasonlító vázlatrajz készítése az emberszabású majmok, előemberek, ősemberek és a mai ember 

koponyájának és fogazatának felépítéséről 

 Az emberré válás folyamatát bemutató filmek, animációk megtekintése és elemzése  

 Az emberi bőr felépítését bemutató ábrák, makettek vizsgálata 

 Ujjlenyomatok összehasonlítása (pl. az osztályban tanulók vagy családtagok esetében) 

 Kiselőadás, házi dolgozat készítése a napfény okozta hatások és a bőr működésének összefüggéséről 

 A bőrre kerülő krémek, tisztálkodószerek összetételének elemzése, következtetések levonása 

 Az emberi csontváz makettjének vizsgálata, a testtájak fő csontjainak és a kapcsolódás módjainak 

azonosítása 

 Különböző ízülettípusok mechanikai modellezése, makettek készítése 

 Izmok eredésének, tapadásának, a hajlító- és feszítőizmok mechanikai modellezése, makettek készítése 

 Néhány jellegzetes sportmozgás (pl. futás, ugrás, dobás) mozgásszervi alapjának megbeszélése, a 

sportsérülések elkerülési lehetőségeinek megbeszélése, ellátásuk gyakorlati bemutatása 

TÉMAKÖR: Emberi szervezet felépítése és működése – II. Anyagforgalom 

ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat, a biológiai 

és más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához szükséges tényeket és 

ismereteket; 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és 

a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, 

bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek bizonyítására vagy 

cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti változókat, megfigyeléseket 

és méréseket végez; 

 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és felhasznál, 

vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai vizsgálati 

módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt használni; 

 megérti a környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggéseket, azonosítja az ember 

egészségét veszélyeztető tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, érvényesíti az 

elővigyázatosság elvét; 

 a szervrendszerek felépítésének és működésének elemzése alapján magyarázza az emberi szervezet 

anyagforgalmi, energetikai és információs működésének biológiai alapjait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a táplálkozás, a légzés, a keringés és a kiválasztás szervrendszerének elemzése alapján magyarázza az 

emberi szervezet anyag- és energiaforgalmi működésének biológiai alapjait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az emberi tápcsatorna szakaszainak és azok felépítésének elemzése, a fontosabb élettani funkciók 

vizsgálata és összehasonlítása 

 Az emberi táplálkozás mennyiségi és minőségi kritériumainak elemzése, az egészséges táplálkozás 

alapelveinek megismerése, az alkalmazás képességének fejlesztése 

 Az emberi légzőszervrendszer felépítésének és működésének vizsgálata 

 A légúti fertőzések típusainak és tüneteinek ismerete, a légszennyező anyagok egészségkárosító 

hatásainak elemzése 

 Az emberi keringési rendszer felépítése és működésének vizsgálata, a gyakoribb betegségeinek 

elemzése  

 Az emberi kiválasztó szervrendszer felépítése és szerepe a szervezet homeosztázisában, a húgyúti 

fertőzések tüneteinek ismerete, a művesekezelés elvének és alkalmazási módjának megismerése 

FOGALMAK 

bélcsatorna, légutak, légzőmozgások, légszennyezés, szív, keringési rendszer, vér, magas vérnyomás 

betegség, infarktusveszély, agyvérzés, kiválasztó szervrendszer 

TEVÉKENYSÉGEK 

 A test belső szervei elhelyezkedésének tanulmányozása emberi torzó maketten 

 Az emésztés és felszívódás helyéről és működéseiről folyamatábra rajzolása 

 Vércukorszint mérése, az eredmények értékelése 

 A cukor-, zsír- és fehérjeemésztésre vonatkozó egyszerűbb biokémiai kísérlet elvégzése  

 A keringési szervrendszer működésével összefüggő mérések (pl. vérnyomásmérés, 

pulzusszámmérések) elvégzése, következtetések levonása 
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 A légzési szervrendszer működésével összefüggő megfigyelések és egyszerűbb mérések elvégzése (pl. 

légzésszámváltozás, kilélegzett levegő CO2-tartalma, vitálkapacitás-mérő készítése stb.) 

 A dohányzás káros hatásainak megismertetése kiselőadások, tanulói prezentációk során, érveléssel a 

saját és mások egészségmegőrzése érdekében 

 Emésztőenzimek működésének vizsgálata 

 Az epe és mosogatószer hatásának összehasonlító vizsgálata 

 Táplálkozási allergiák esetében alkalmazható étrendek készítése 

 Élelmiszerek só- és cukortartalmának vizsgálata 

 Az infarktus és az agyi keringési zavarok korai jeleinek összegyűjtése, összefoglaló esetleírások 

elemzése 

TÉMAKÖR: Emberi szervezet felépítése és működése – III. Érzékelés, szabályozás 

ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat, biológiai és 

más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához szükséges tényeket és 

ismereteket; 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és 

a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, 

bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek bizonyítására vagy 

cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti változókat, megfigyeléseket 

és méréseket végez; 

 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő rendszerek 

normál működési állapotának fenntartásában; 

 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és felhasznál, 

vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai vizsgálati 

módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt használni; 

 megérti a környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggéseket, azonosítja az ember 

egészségét veszélyeztető tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, érvényesíti az 

elővigyázatosság elvét; 

 a szervrendszerek felépítésének és működésének elemzése alapján magyarázza az emberi szervezet 

anyagforgalmi, energetikai és információs működésének biológiai alapjait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 az ideg-, hormon- és immunrendszer elemzése alapján magyarázza az emberi szervezet információs 

rendszerének biológiai alapjait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A bőr, a szem és a fül felépítése és érzékelő működésének vizsgálata, a leggyakoribb érzékszervi 

megbetegedések okainak és megelőzési lehetőségeinek áttekintése 

 Reflextípusok megkülönböztetése, elvégzett reflexvizsgálatok értelmezése 

 A hormonrendszer szabályozó szerepének értelmezése, az agyalapi mirigy, a mellékvese, a 

hasnyálmirigy és a pajzsmirigy által termelt hormonok hatásainak elemzése 
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 Az ember központi és környéki idegrendszerének megismerése konkrét példákon keresztül (pl. 

mozgásszabályozás, vérnyomás-szabályozás, a vércukorszint és a vér ozmotikus koncentrációjának 

szabályozása) 

 Az emberi immunrendszer felépítésének és működésének elemzése animációk alapján, a fertőzés, a 

gyulladás, az allergia kialakulására vonatkozó tudományos cikkek elemzése, a betegségek 

kialakulásának megelőzésére, csökkentésére irányuló egyéni cselekvési lehetőségek számbavétele 

FOGALMAK 

mechanikai és hőérzékelés, reflex, látás, szemhibák és -betegségek; hallás, külső, középső, belső fül; 

egyensúlyozás, hormon, agyalapi mirigy, hasnyálmirigy, mellékvese, pajzsmirigy, központi és környéki 

idegrendszer, immunrendszer, immunválasz, kórokozó, antigén, antitest, védőoltás, gyulladás, allergia, 

bőrflóra, fertőzés, járvány 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Hideg- és melegpontok vizsgálata az emberi bőrfelszínen (páros gyakorlat) 

 A bőr 1 cm2-nyi területén elhelyezkedő nyomáspontok vizsgálata (kétpontküszöb-térkép) 

 A közel- és távollátás modellezése lencsékkel 

 Vakfolt kimutatásának gyakorlása 

 A csiga frekvenciafelfogó működésének modellezése 

 Alapvető reflexműködéseink (pl. térdreflex, pupillareflex) vizsgálata 

 Folyamatábra szerkesztése egy konkrét hormonális szabályozás megvalósulásáról  

 Bemutató ábrák készítése (poszteren vagy számítógépes animáción) különböző szabályozási 

folyamatokról (pl: vérnyomás-, testhőmérséklet-, légzés-, vércukorszint-szabályozás stb.) 

 Kiselőadás, poszter készítése a hormonális megbetegedésekről 

 Az emberi immunrendszer felépítésének és működésének elemzése filmek, animációk és/vagy ábrák 

alapján 

 Kiselőadások készítése történelmi és jelenkori világjárványokról, az okok és a megelőzési, védekezési 

módok feltárása 

 Kiselőadások készítése a hazai kötelező védőoltások szerepéről és azok hiánya miatt kialakuló 

betegségekről 

TÉMAKÖR: Az emberi nemek és a szaporodás biológiai alapjai 

ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és felhasznál, 

vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és 

a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, 

bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő rendszerek 

normál működési állapotának fenntartásában; 

 tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban tudományosan 

megalapozott érveket alkot. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a férfi és a női nemi szervek felépítését és működését, a másodlagos nemi jellegeket és azok 

kialakulási folyamatát, ismereteit összekapcsolja a szaporító szervrendszer egészségtanával; 

 biológiai ismereteit is figyelembe véve értékeli az emberi szexualitás párkapcsolattal és tudatos 

családtervezéssel összefüggő jelentőségét; 

 megérti a fogamzásgátlók hatékonyságáról szóló információkat, a személyre szabott, orvosilag 

ellenőrzött fogamzásgátlás fontosságát; 

 ismeri a fogamzás feltételeit, a terhesség jeleit, bemutatja a magzat fejlődésének szakaszait, értékeli a 

terhesség alatti egészséges életmód jelentőségét;  

 felsorolja az emberi egyedfejlődés főbb szakaszait, magyarázza, hogyan és miért változik a 

szervezetünk az életkor előrehaladásával, értékeli a fejlődési szakaszok egészségvédelmi szempontjait, 

önmagát is elhelyezve ebben a rendszerben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az emberi nemek kromoszómák (X, Y) általi meghatározottságának ismerete 

 A nemi jellegek és működések hormonok általi szabályozottságának megértése, a főbb hormonok és 

hatásaik azonosítása 

 Az elsődleges és másodlagos nemi jelleg fogalmi értelmezése, biológiai szempontú leírása 

 A női és a férfi szaporodási szervrendszer szerveinek (külső és belső nemi szervek) megismerése, a 

felépítés és a működés összekapcsolása 

 A menstruációs ciklus hormonális szabályozásának értelmezése 

 Az emberi szexualitás, a nemi kapcsolatok biológiai alapjainak megismerése, a szexualitás egyéni 

boldogsággal, párkapcsolatokkal összefüggő funkcióinak megbeszélése 

 A biztonságos nemi élet fontosságának felismerése, a nemi betegségek megelőzési módjainak 

megismerése, a nemi higiénia gyakorlati szempontjainak áttekintése 

 A családtervezésről meglévő előzetes tudás felszínre hozása, etikai szempontú megbeszélése 

 Mechanikai és hormonális fogamzásgátlás mechanizmusainak értelmezése és elemzése 

 A fogamzás feltételeinek, folyamatának megismerése, a terhesség kezdeti jeleinek megbeszélése, a 

terhességi vizsgálatok biológiai hátterének értelmezése 

 A terhességi szűrővizsgálatok formáinak megismerése és összehasonlítása 

 A várandósság alatti élettani, hormonális változások értelmezése és elemzése 

 Az embrionális és a magzati fejlődés biológiai történéseinek elemzése, a folyamatok anatómiai és 

időbeli elhelyezése 

 A szülés szakaszai, a folyamat során végbemenő élettani változások, működések elemzése 

 A születés utáni egyedfejlődés főbb szakaszainak vázlatos áttekintése, a jellegzetes élettani és 

pszichikai változások azonosítása 

 A gyermekek megfelelő testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését biztosító családi és társadalmi 

hatások megbeszélése 

 A gyermekgondozás társadalmi szinten kialakult segítő szolgálatainak és egyéb formáinak áttekintése, 

a gyermekorvosi és a védőnői hálózat működésének megismerése 

 A veleszületett rendellenességek biológiai hátterének értelmezése, a gyakoribb formák bemutatása, az 

ezzel kapcsolatos genetikai és magzati vizsgálati lehetőségek áttekintése 

FOGALMAK 

nemi kromoszómák, nemi jellegek, ivari őssejtek, here, hímivarsejt, tesztoszteron, petefészek, petesejt, 

peteérés, méh, menstruáció, zigóta, embrió, magzatburok, magzat, fogamzás és fogamzásgátlás, 

családtervezés, FSH, LH, progeszteron, ösztrogén, HCG, veleszületett rendellenességek, magzati 

szűrővizsgálatok 
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TEVÉKENYSÉGEK 

 A nemi jellegeket és az egyedfejlődés során tapasztalható változásokat összehasonlító táblázat 

készítése 

 Az elsődleges nemi szervek felépítését és működését bemutató ábrák, animációk elemzése 

 Szaporító szervrendszert jellemző szövettani metszetek vizsgálata (méh, petefészek, here, ivarsejtek) 

 A menstruációs ciklus hormonális periódusait bemutató ábrák, animációk keresése és értelmezése 

 Mechanikai és hormonális fogamzásgátlás módszereinek összehasonlítása és elemzése 

 Terhességi szűrővizsgálatok módjainak megismerése kiselőadások formájában vagy védőnői előadás 

során 

 Bemutató készítése az embrionális és magzati fejlődés főbb szakaszairól 

 Családtervezési módszerek megismerése szakember előadásában és/vagy tanulói kiselőadások 

formájában 

 Nőgyógyász előadása a fogamzás, a fogamzásgátlás, a terhesség, a szülés folyamatairól és a magzati 

szűrővizsgálatok módjairól 

TÉMAKÖR: A viselkedés biológiai alapjai, a lelki egyensúly és a testi állapot összefüggése 

ÓRASZÁM: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és 

a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, 

bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és felhasznál, 

vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 ismeri a tudományos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit, ezek megkülönböztetésének 

képességét életvitelének alakításában is alkalmazza; 

 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozások szerepét az élő rendszerek 

normál működési állapotának fenntartásában;  

 ismer és alkalmaz az egészségi állapot jelzésében, a betegségek felismerésében vagy egészségügyi 

vészhelyzetek kezelésében segítséget nyújtó mobiltelefonos applikációkat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a biológiai működések alapján magyarázza a stressz fogalmát, felismeri a tartós stressz egészségre 

gyakorolt káros hatásait, igyekszik azt elkerülni, csökkenteni; 

 ismeri a gondolkodási folyamatokat és az érzelmi és motivációs működéseket meghatározó tényezőket, 

értékeli az érzelmi és az értelmi fejlődés kapcsolatát; 

 ismeri a mentális egészség jellemzőit, megérti annak feltételeit, ezek alapján megtervezi az 

egészségmegőrző magatartásához szükséges életviteli elemeket; 

 megérti az idegsejtek közötti jelátviteli folyamatokat, és kapcsolatba hozza azokat a tanulás és 

emlékezés folyamataival, a drogok hatásmechanizmusával; 

 az agy felépítése és funkciója alapján magyarázza az információk feldolgozásával, a tanulással 

összefüggő folyamatokat, értékeli a tanulási képesség jelentőségét az egyén és a közösség 

szempontjából; 

 biológiai folyamatok alapján magyarázza a függőség kialakulását, felismeri a függőségekre vezető 

tényezőket, ezek kockázatait és következményeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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 Az emberi viselkedés biológiai gyökereinek és emberi sajátosságainak elemzése az állatok 

viselkedésével történő összehasonlítás és az evolúciós megközelítés alapján 

 A stresszhatás mértékétől és időtartamától függő élettani, viselkedésbeli változások (vészreakció, 

szimpatikus túlsúly) felismerése és megkülönböztetése, a legális stresszoldás melletti érvelés 

 A gondolkodás folyamatát meghatározó tényezők bemutatása egy konkrét esetre (probléma 

megoldására) alkalmazva 

 A mentális egészséget is figyelembe vevő (saját, családtag, barát) egészségmegőrző program 

megtervezése, bemutatása, mobiltelefonos applikációk felhasználása 

 A drogok és más függőségek okozta hatások jeleinek és mechanizmusainak értelmezése 

 Az idegsejt ingerelhetőségének magyarázása, fő funkcióinak értelmezése (információfelvétel, -

feldolgozás, -továbbítás, -átadás), kapcsolata a tanulási és emlékezési folyamatokkal 

 Az idegsejtek hálózatokba szerveződésének megértése, a magasabb rendű működésekben játszott 

szerepük értékelése 

 Esettanulmányok, mobiltelefonos applikációk, képek alapján annak megértése, hogy a 

halántéklebenynek a memória kialakításában, a homloklebenynek (neokortex) a kognitív funkciókban 

van kiemelkedő szerepe 

 A tanulás biológiai funkcióinak bemutatása, az eltérő tanulási képesség lehetséges okainak és 

formáinak feltérképezése, a következmények megvitatása 

 A függőségek összekapcsolása biológiai tényezőkkel (genetikai hajlamok, egyes agyterületek 

szinapszisainak megváltozása), a függőségekből eredő kockázatok, következmények felismerése 

esettanulmányok alapján 

FOGALMAK 

öröklött és tanult viselkedési elemek, agresszió, altruizmus, stressz, gondolkodás, agykéreg, szinapszis, 

idegsejthálózat, mentálhigiéné, motiváció, tanulás, emlékezés, érzelmek, drog, függőség 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Konrad Lorenz és Pavlov állatkísérleteinek bemutatása beszámolók vagy filmek alapján 

 Az ember öröklött és tanult viselkedési elemeit bemutató példák gyűjtése, megbeszélése 

 A természetben vagy állatkertben megfigyelhető faj viselkedésében látható mintázatok (idő, tér és 

cselekvés) számítógépes elemzése, dokumentálása 

 Drogok hatásmechanizmusát bemutató animációk elemzése  

 Idegsejtek, idegi hálózatok működését és a drogok hatását bemutató tudományos ismerettejesztő 

előadások, filmek megtekintése, közös megbeszélés 

 Esettanulmányok elemzése az eltérő tanulási képességek lehetséges okairól 

TÉMAKÖR: Az egészségügyi rendszer, elsősegélynyújtás 

ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 ismer és alkalmaz az egészségi állapot jelzésében, a betegségek felismerésében vagy egészségügyi 

vészhelyzetek kezelésében segítséget nyújtó mobiltelefonos applikációkat; 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és 

a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, 

bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 
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 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és felhasznál, 

vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és kivitelez biológiai 

vizsgálatokat, projekteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az orvosi diagnosztika, a szűrővizsgálatok és védőoltások célját, lényegét, értékeli ezek szerepét 

a betegségek megelőzésében és a gyógyulásban; 

 megkülönbözteti a házi- és a szakorvosi ellátás funkcióit, ismeri az orvoshoz fordulás módját, tisztában 

van a kórházi ellátás indokaival, jellemzőivel; 

 ismeri a leggyakoribb fertőző betegségek kiváltó okait, ismeri a fertőzések elkerülésének lehetőségeit 

és a járványok elleni védekezés módjait; 

 ismeri a leggyakoribb népbetegségek (pl. szívinfarktus, stroke, cukorbetegség, allergia, asztma) 

kockázati tényezőit, felismeri ezek kezdeti tüneteit; 

 korábbi elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteinek és készségeinek alkalmazásával képes a 

bekövetkezett balesetet, rosszullétet felismerni, segítséget (szükség esetén mentőt) hívni, valamint 

elsősegélyt nyújtani; 

 az emberi szervezet felépítéséről, működéséről szerzett tudását, eddigi elsősegélynyújtással 

kapcsolatos ismereteit és készségeit az egészséges életvitel kialakításában és az elsősegélynyújtásban 

alkalmazza; 

 szükség esetén képes a sérült vagy beteg személy ellátását a rendelkezésre álló eszközökkel (vagy 

eszköz nélkül) megkezdeni (sebellátás, vérzéscsillapítás, eszméletlen beteg ellátása, szabad légút 

biztosítása); 

 ismer és alkalmaz az egészségi állapot jelzésében, a betegségek felismerésében vagy egészségügyi 

vészhelyzetek kezelésében segítséget nyújtó mobiltelefonos applikációkat; 

 szükség esetén alkalmazza a felnőtt alapszintű újraélesztés műveleteit (CPR), képes félautomata 

defibrillátor alkalmazására. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az orvosi diagnosztika céljának, legfontosabb eljárásainak megismerése 

 A legfontosabb laboratóriumi vizsgálatok céljának, indokoltságának, egyes módszereinek és 

gyógyítással kapcsolatos jelentőségének értékelése 

 Egyes orvosi képalkotó eljárások céljának, alkalmazásuk indokoltságának megértése (példákon 

keresztül), szükségességüknek az előnyök és kockázatok mérlegelésén alapuló elfogadása 

 A különféle sugárzások okozta megbetegedések okainak elemzése, kialakulásuk csökkentésének 

megismerése 

 Konkrét példák, esettanulmányok és filmek alapján a különféle típusú orvosi ellátások (házi-, 

szakorvosi, kórházi) céljának, egymással való összefüggésének megértése 

 A betegjogi képviselet lehetőségének, elérhetőségének ismerete, az igénybevétellel kapcsolatos 

tájékozottság megszerzése 

 A gyakoribb fertőző betegségek tüneteinek felismerése, az orvoshoz fordulás szükségességének 

felismerése, alapszintű járványügyi ismeretek megszerzése, a népességre kiterjedő védőoltások 

jelentőségének értékelése 

 Preventív szemléletű egészségműveltség kialakítása, a gyakoribb népbetegségek életmóddal 

összefüggő kockázati tényezőinek ismeretén alapuló életvitel kialakítása 

 A XXI. századi technológiákra alapozott egészségműveltség és -tudatosság, az önmegfigyelés, az 

otthoni mérések (testsúly, vérnyomás, vércukor) és mobiltelefonos applikációkon alapuló monitorozás 

lehetőségének megismerése 
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 Az elsősegélynyújtás és életmentés elemi szabályainak gyakorlatban történő kivitelezése szimulációk 

során, telefonos applikációk alkalmazása 

 A mentőhívás lépéseinek és alapszabályainak megismerése, gyakorlása 

 A klinikai halál és a biológiai halál fogalmának értelmezése, annak megértése, hogy a halál nem 

pillanatnyi esemény, hanem folyamat, mely visszafordítható, ha az elsősegélynyújtó haladéktalanul és 

szakszerűen megkezdi az újraélesztést 

 A berendezés nélküli alapfokú újraélesztési eljárások megismerése és gyakorlati alkalmazása 

 A félautomata defibrillátor működési mechanizmusának megismerése és alkalmazásának gyakorlati 

elsajátítása 

 A vérzések leggyakoribb okainak és a vérzéscsillapítás módjainak megismerése, alkalmazásuk 

képességének megszerzése 

 Sebtípusok megismerése és a fertőtlenítés, sebellátás szabályainak gyakorlati elsajátítása 

 Csonttörések típusainak, valamint a nyílt és zárt törések ellátásának megismerése 

 Ficam, rándulás ellátási szabályainak megismerése 

 Égési sérülési fokozatok megismerése, összehasonlítása, az égési sérülések alapvető ellátási 

teendőinek megismerése 

 Áramütést szenvedett egyén ellátásakor szükséges alapvető teendők megismerése 

 Mérgezési tünetek megismerése és az ellátás lépéseinek gyakorlati alkalmazása 

 Eszméletvesztést szenvedett egyén ellátási módjának megismerése 

FOGALMAK 

laborvizsgálat, lelet, vérnyomás mérése, UH, röntgen, CT, MR, sugárbetegségek, betegjogok, 

népbetegség, fertőzés, járvány, újraélesztés, stabil oldalfekvés, defibrillátor, ájulás, sokkos állapot, 

vérzéstípusok, fertőtlenítés, csonttöréstípusok, ficam, égési sérülések fokozatai, mérgezések típusai 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Az egészséges életmód fenntartását szolgáló mobilapplikációk megismerése, értelmezése, elemzése, 

alkalmazásuk kritikai megítélése 

 Alapvető egészségügyi mérések (vérnyomásmérés, vércukorszintmérés) elvégzése, érvelés a 

rendszeres vizsgálatok és a betegségmegelőzés közötti összefüggésről 

 Az Egészségügyi törvény betegjogokra vonatkozó részeit bemutató kiselőadás megtartása 

 Teljes laborvizsgálati lap értelmezése szakember segítségével 

 Iskolai egészségnap vagy tematikus hét szervezése, ennek keretében szakemberek előadásai a 

betegellátás fokozatairól, módjairól 

 Az orvosi képalkotó eljárások (röntgen, ultrahang, CT, MR) működésének és diagnosztikai 

jelentőségének bemutatása tanulói prezentációkban 

 A szűrővizsgálatok rendszerének és szükségességének megismerése 

 Elsősegélynyújtást igénylő helyzetek megbeszélése, ezekkel kapcsolatos gyakorlatok elvégzése 

 Újraélesztési protokoll és félautomata defibrillátor alkalmazásának gyakorlása 

TÉMAKÖR: Az élőhelyek jellemzői, alkalmazkodás, az életközösségek biológiai sokfélesége 

ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat, biológiai és 

más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához szükséges tényeket és 

ismereteket; 
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 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 az elvégzett vagy elemzett biológiai vizsgálatok során elvégzi az adatrögzítés és -rendezés műveleteit, 

ennek alapján tényekkel alátámasztott következtetéseket von le; 

 felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az élőhelyvédelem 

szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának lehetőségeiről; 

 érti az ökológiai rendszerek működése (anyagkörforgás, energiaáramlás) és a biológiai sokféleség 

közötti kapcsolatot, konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási piramist, hálózatot elemez; 

 a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és kivitelez biológiai 

vizsgálatokat, projekteket; 

 tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban tudományosan 

megalapozott érveket keres. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 példákkal mutatja be a fontosabb hazai szárazföldi és vizes életközösségek típusait, azok jellemzőit és 

előfordulásait; 

 másokkal együttműködve megtervezi és kivitelezi lakóhelye környezeti állapotának eseti vagy 

hosszabb idejű vizsgálatát, értékeli a kapott eredményeket; 

 megfigyelések, leírások és videók alapján azonosítja a populációk közötti kölcsönhatások típusait, az 

ezzel összefüggő etológiai jellemzőket, bemutatja ezek jellegét, jelentőségét; 

 érti az ökológiai mutatókkal, bioindikációs vizsgálatokkal megvalósuló környezeti állapotelemzések 

céljait, adott esetben alkalmazza azok módszereit; 

 ismeri a levegő-, a víz- és a talajszennyezés forrásait, a szennyező anyagok típusait és példáit, konkrét 

esetek alapján elemzi az életközösségekre gyakorolt hatásukat; 

 felismeri és példákkal igazolja az állatok viselkedésének a környezethez való alkalmazkodásban 

játszott szerepét; 

 érti a biológiai sokféleség fogalmát, értékeli a bioszféra stabilitásának megőrzésében játszott szerepét, 

érti az ökológiai rendszerek működése és a biológiai sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét 

életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási piramist, hálózatot elemez; 

 érti az ökológiai egyensúly fogalmát, értékeli a jelentőségét, példákkal igazolja az egyensúly 

felborulásának lehetséges következményeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az élettelen környezeti tényező fogalmának ismerete és összekapcsolása az élettani és ökológiai 

tűrőképességgel 

 A környezeti tűrőképesség általános értelmezése, típusok azonosítása példák alapján 

 Élőhelyek fény-, hőmérsékleti, vízellátási és talajminőségi viszonyainak vizsgálat 

 A levegő kémiai, fizikai jellemzőinek vizsgálata, az élőlényekre gyakorolt hatásuk elemzése 

 Az édesvízi és tengeri élőhelyek vízminőségét befolyásoló tényezők elemzése példákon keresztül 

 A talaj kémiai és fizikai tulajdonságainak, minőségi jellemzőinek ismerete, főbb talajtípusok 

összehasonlítása 

 A környezet eltartóképességének elemzése 

 A biológiai óra és a környezeti ciklusok (napi, éves) közötti összefüggés megértése, az aszpektus 

értelmezése 

 Az életközösségek hosszabb távú, nem ciklikus időbeli változásának vizsgálata, a szukcesszió 

folyamatának értelmezése 

 Az élőlények bioszférában történő elterjedését befolyásoló tényezők elemzése 
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 A testfelépítés, az élettani működés és a viselkedés környezeti alkalmazkodásban játszott szerepének 

vizsgálata, konkrét példák elemzése 

 Populációk kölcsönhatásait meghatározó viszonyok elemzése, főbb típusok azonosítása és felismerése 

konkrét példák alapján 

 A biológiai sokféleség fogalmi értelmezése 

 Az ökológiai stabilitás feltételeinek és jellemzőinek vizsgálata, veszélyeztető tényezők azonosítása 

 Esettanulmányok elemzése és készítése, helyszíni megfigyelések elvégzése, adatgyűjtés és elemzés 

 Az élőhelyek és védett fajok megőrzése biológiai jelentőségének értékelése, az ezt támogató egyéni és 

társadalmi cselekvési lehetőségek áttekintése, sikeres példák gyűjtése 

FOGALMAK 

tűrőképesség, biológiai óra, aszpektus, aerob és anaerob környezet, vízminőség, talajminőség, 

szukcesszió, kommenzalizmus, szimbiózis, antibiózis, versengés, parazitizmus, zsákmányszerzés, 

ökológiai stabilitás, biológiai sokféleség, védett fajok, fajmegőrző program 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Az intézmény közelében lévő természeti terület abiotikus tényezőinek mérése, aspektusainak 

vizsgálata, az adatok rögzítése és elemzése 

 Az iskola környezetében lévő környezetszennyező források feltérképezése 

 Fajok tűrőképességének grafikonokon történő összehasonlítása 

 Különféle vízminták fizikai, kémiai és biológiai vizsgálata (nitrát/nitrit-, foszfáttartalom, 

vízkeménység, pH, BISEL) 

 Különböző talajminták vízmegkötő képességének, szerves- és szervetlenanyag-tartalmának vizsgálata 

 Ülepedő por mennyiségi vizsgálata növényi részeken, műtárgyakon 

 A populációk közötti kölcsönhatásokat bemutató videók keresése és elemzése  

 Konkrét példák és megfigyelések alapján táblázatok készítése a populációk együttélésének módjairól 

 Védett fajok megismerése, esetenként azonosítása határozók és mobiltelefonos applikációk 

segítségével 

 Kiselőadások tartása kihalt fajokról, kihalásuk okairól 

 

TÉMAKÖR: A Föld és a Kárpát-medence értékei 

ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és 

a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, 

bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és felhasznál, 

vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 érti az ökológiai rendszerek működése (anyagkörforgás, energiaáramlás) és a biológiai sokféleség 

közötti kapcsolatot, konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási piramist, hálózatot elemez; 

 felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az élőhelyvédelem 

szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának lehetőségeiről; 
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 a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és kivitelez biológiai 

vizsgálatokat, projekteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 érvel a Föld mint élő bolygó egyedisége mellett, tényekre alapozottan és kritikusan értékeli a természeti 

okokból és az emberi hatásokra bekövetkező változásokat; 

 ismeri a Kárpát-medence élővilágának sajátosságait, megőrzendő értékeit, ezeket összekapcsolja a 

hazai nemzeti parkok tevékenységével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A Föld Naprendszeren belüli elhelyezkedésének, kozmikus környezetének és a bolygó adottságainak 

a földi élet lehetőségével való összefüggése, az élet hosszú távú fennmaradásához és fejlődéséhez 

kapcsolódó jellemzők azonosítása 

 A szárazföldi élővilág egyes kiemelt jelentőségű elemeinek, konkrét életközösségeinek és védett 

fajainak bemutatása, értékelése (pl. Amazonas vidéke, afrikai esőerdők és szavannák, 

magashegységek, füves puszták stb.)  

 A Föld óceáni és tengeri életközösségeinek tanulmányozása, néhány kiemelt jelentőségű példa 

elemzése, védendő értékeik bemutatása (pl. korallszirtek) 

 A Föld élővilágát különleges nézőpontokból bemutató természetfilmek nézése, a szerzett élmények és 

ismeretek megbeszélése 

 A Kárpát-medence földtani és éghajlati adottságainak és az itt folyó gazdálkodás kölcsönhatásainak 

elemzése 

 A Kárpát-medence és az eurázsiai, afrikai élővilág közötti kapcsolat megértése (növények elterjedése, 

madárvándorlások) 

 A Kárpát-medence jellegzetes életközösségeinek megismerése, egy-egy endemikus, illetve reliktum 

faj bemutatása, jelentőségük értékelése 

 Néhány hazai nemzeti park jellegzetes természeti adottságainak, életközösségeinek vizsgálata, 

jellemző növény- és állatfajainak bemutatása 

 Természetfotók, filmek készítése hazai környezetben, azok szemlélése és megbeszélése egyénileg és 

csoportosan 
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globális átlaghőmérséklet, ózonpajzs, üvegházhatás, mágneses védőpajzs, ártéri erdő, löszgyep, homoki 

gyep, endemikus fajok, reliktum fajok, szikesek, sziklagyepek, nádasok, láprét, hegyi kaszálórét, nemzeti 

parkok 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Egyes kontinensek élővilágát bemutató tematikus foglalkozások, kiállítások szervezése (pl. Afrika-

nap, Dél-Amerika-nap stb.) 

 A környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos poszterek készítése jeles napok alkalmával 

 A Kárpát-medencében található nemzeti parkok honlapjának felkeresése, a kiemelkedő értékek 

bemutatása 

 A természeti tájat, védendő értékeket bemutató művészeti alkotások (rajzok, festmények, fotók, 

tájleírások) gyűjtése és megbeszélése 

 Tájakat, életközösségeket és élőlényeket bemutató művészeti alkotások készítése (rajzolás, festés, 

fotózás, leírások, versek írása) 

 Projektmunka készítése: lakóhelyem környezetvédelmi problémái, természetvédelmi értékei 
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TÉMAKÖR: Ember és bioszféra – fenntarthatóság 

ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és 

a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, 

bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 ismeri a bioinformatika fogalmát, érti a felhasználási lehetőségeit, és értékeli a biológiai kutatásokból 

származó nagy mennyiségű adat feldolgozásának jelentőségét; 

 felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az élőhelyvédelem 

szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának lehetőségeiről; 

 tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban tudományosan 

megalapozott érveket alkot; 

 valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és kivitelez biológiai 

vizsgálatokat, projekteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 konkrét példák alapján vizsgálja a bioszférában végbemenő folyamatokat, elemzi ezek idő- és térbeli 

viszonyait, azonosítja az emberi tevékenységgel való összefüggésüket; 

 történeti adatok és jelenkori esettanulmányok alapján értékeli a mezőgazdaság, erdő- és vadgazdaság, 

valamint a halászat természetes életközösségekre gyakorolt hatását, példák alapján bemutatja az 

ökológiai szempontú, fenntartható gazdálkodás technológiai lehetőségeit; 

 példák alapján elemzi a levegő-, a víz- és a talajszennyeződés, az ipari és természeti katasztrófák okait 

és ezek következményeit, az emberi tevékenységnek az élőhelyek változásához vezető hatását, ennek 

alapján magyarázza egyes fajok veszélyeztetettségét; 

 érti és elfogadja, hogy a jövőbeli folyamatokat a jelen cselekvései alakítják, tudja, hogy a folyamatok 

tervezése, előrejelzése számítógépes modellek alapján lehetséges; 

 a kutatások adatai és előrejelzései alapján értelmezi a globális éghajlatváltozás élővilágra gyakorolt 

helyi és bioszféra szintű következményeit; 

 értékeli a környezet- és természetvédelem fontosságát, megérti a nemzetközi összefogások és a hazai 

törekvések jelentőségét, döntései során saját személyes érdekein túl a természeti értékeket és 

egészségmegőrzési szempontokat is mérlegeli. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A fenntarthatóság fogalmának komplex értelmezése, a természeti, technológiai és gazdasági 

folyamatok közötti összefüggések feltárása 

 Az élő rendszerekre gyakorolt, emberi tevékenységgel összefüggő hatások adatok alapján való 

azonosítása, a lehetséges következmények felismerése 

 A fenntarthatósággal összefüggő egyéni, közösségi, nemzeti és globális szintű felelősségek és 

cselekvési lehetőségek elemzése, megfogalmazása 

 A növénytermesztés és állattenyésztés, az erdő- és vadgazdálkodás, a halászat és haltenyésztés történeti 

és jelenkori technológiáinak a fenntarthatóság szempontjából való kritikai elemzése, alternatívák 

keresése 

 A Föld globális szintű környezeti folyamatai, pl. az éghajlatváltozás vizsgálatára szolgáló módszerek 

(„big data”, számítógépes modellezés) megismerése, az előrejelzések megbízhatóságának értékelése 
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 A környezet- és természetvédelem törvényi szabályozásának, a nemzetközi egyezmények 

jelentőségének példákkal való bizonyítása 

 Az ökológiai fenntarthatósággal összefüggő civil kezdeményezések és szervezetek tevékenységének 

megismerése, lehetőség szerinti segítése 

 Fenntarthatósággal kapcsolatos tematikus programokban való aktív részvétel 

FOGALMAK 

globális éghajlatváltozás, üvegházgázok, klímamodellek, fenntarthatóság, ökológiai gazdálkodás, 

biogazdálkodás, élőhely-degradáció és -védelem, invazív faj, természetvédelmi törvény, „big data” 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Az üvegházhatás alapvető jelentőségének és a növekedés következményeinek megbeszélése 

 A Föld éghajlatában várható változások élőlényekkel, életközösségekkel való összefüggésével 

kapcsolatos információk keresése, összefoglalása, az éghajlatváltozást modellező szimulációk 

(játékprogramok) kipróbálása 

 Kiselőadás a Fenntartható Fejlődési Célokról 

 Klímavédelemmel kapcsolatos önálló projekt kidolgozása, az eredmények megosztása más iskolákkal, 

klímavédelmi egyezmény alkotása projekt/vita keretében 

 Az egészséges ívóvíz és a vizes élőhelyek biztosításával kapcsolatos projektmunka kidolgozása, az 

eredmények megosztása más iskolákkal 

 Az interneten is bemutatkozó vagy a lakóhely környezetében található biogazdálkodás felkeresése, 

összefoglaló készítése az ott alkalmazott gazdálkodási módszerekről 

 Ökológiai lábnyom számítása internetes applikáció segítségével, egyéni és közösségi cselekvésre 

vonatkozó következtetések levonása 

 Hulladékhasznosítási és szennyvíztisztítási eljárások megbeszélése, ötletek megvitatása 
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DIGITÁLIS KULTÚRA 

A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz ugyanis, hogy tanulóink 

sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság munkaerőpiaci elvárásainak, 

el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel, eljárásokkal történő megoldását is. Mivel 

az informatikai eszközök fejlődése folyamatosan olyan új lehetőségeket tár fel, amelyekkel korábban nem 

találkoztunk, a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése nem csupán az informatikai tudás átadását 

jelenti, hanem a tanulók digitális kultúrájának sokoldalú fejlesztését is igényli. Ez természetesen 

valamennyi tanulási területen megjelenik, azonban a szükséges szakmai és módszertani hátteret és 

koherenciát a digitális kultúra tantárgy biztosítja. 

A tanulók digitális kultúráját a középiskolában is elsősorban gyakorlati problémák tudatos és célszerű 

megoldásával fejlesztjük, amelyben nagy szerepet kell kapnia a tanulók kreativitásának és 

együttműködésének is. A problémák összetettségében építünk a korosztályra jellemző, magasabb 

absztrakciós szintre, és célként már megjelenik az elméleti tudás rendszerezése és mélyítése is. A 

középiskolás korosztálynál is fontos, hogy a hagyományos PC-központú megközelítés helyett egy sokkal 

szélesebb spektrumot bemutató és használó rendszert írjunk le. Az ismeretszerzés, kompetenciafejlesztés, 

tudásépítés és -alkalmazás szempontjából a mindennapokban megjelenő, a diákok életében jelen lévő 

hálózati, mobil- és webes eszközök is kiemelt szerepet kapnak. 

A digitális kultúra tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális környezetben, 

felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek keresésére, szűrésére, 

rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó felhasználására. 

A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot, így 

különösen a kommunikációs eszközök használatát. 

A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat fejleszti. 

Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is alkalmazni. A tantárgy segíti a 

kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek kialakítását és fejlesztését is. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett tevékenység fejleszti 

a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló, szintetizáló és algoritmizáló gondolkodását. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett 

tevékenység fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmegoldáshoz, kapcsolatteremtéshez, 

alkotótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a felelősségtudatot a különböző felületeken 

való információmegosztás során. Az online térben elősegíti a szerepelvárásoknak megfelelő 

kommunikációs stílus kialakítását.  

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A digitális kultúra 

tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens kompetenciákat, melyek 

birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb körben történő bemutatására. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett 

tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon a változó környezethez, képes 

legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, ahogyan azt a munkaerőpiac megkívánja. Fejleszti 

továbbá a munka világában alapkövetelményként megjelenő élethosszon át tartó tanulás és flexibilitás 

képességét. 

A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatait a Nat a középiskolában is négy témakör köré szervezi, 

amelyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. 
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Az informatikai eszközök használata önálló tartalmi elemként csak a közép- és emelt szintű érettségi 

vizsgát közvetlenül előkészítő kurzusokban jelenik meg, elsősorban a 11-12. évfolyamon. Ezt a fejlesztési 

területet integráltan dolgozzuk fel akkor, amikor az adott eszköz használata azt szükségessé teszi. A tanuló 

ugyanakkor több olyan témakörrel is találkozik, ahol az elméleti háttér fontos alapokat biztosít a feladatok 

gyakorlati megoldásához (pl. grafika, adatbázis-kezelés). A tananyag feldolgozása során támaszkodnunk 

kell a tanulók különböző informális tanulási utakon megszerzett tudására, melyet kiegészítünk, 

rendszerezünk. A ÓRASZÁM nem egyszeri, lezárható témafeldolgozást jelent, hanem egy becsült, 

összegzett elképzelést. 

A digitális írástudást a középiskolás tanulóktól a többi tantárgy tananyagának feldolgozása során, az 

iskolai élet egyéb területein, a hétköznapi életben és később, a felsőoktatásban is elvárják. A digitális 

írástudás alapjait a tanulók az általános iskolában megszerezték. A középiskolában ezt a tudást a tanulók 

életkori sajátosságainak megfelelően összetettebb problémákon – együttműködésben a többi tantárgy 

oktatóival – ismételjük, alkalmazzuk, illetve néhány ponton kiegészítjük (pl. körlevélkészítés, 

vektorgrafika, weblapkészítés). Nem egy szoftver részletes funkcionalitásának ismeretére kell 

törekednünk, hanem a tanulóknak minél több célprogrammal minél több szituációban érdemes 

találkozniuk. Ki kell alakítani a megfelelő szemléletet ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben olyan 

szoftvereket is bátran, önállóan megismerjen, alkalmazzon, amelyek nem voltak részei a formális iskolai 

tanulásának. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel a hétköznapi élethelyzetek, a tanulási 

feladatok, a munkavégzés, a felsőoktatás fontos részét képezi. A feladatok eredményes megoldásához azok 

megértése, részekre bontása és tervezett, precíz végrehajtása szükséges. A problémamegoldás egyre 

gyakrabban digitális eszközökkel történik, ezért a digitális kultúra tantárgy tanulási eredményei között 

kiemelt szerepet kap. 

Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan elvárt készségek fejlesztését, amelyek a 

digitális eszközökkel történő problémamegoldásban, a kreativitás kibontakozásában és a logikus 

gondolkodásban nélkülözhetetlenek. A középfokú oktatásban, az életkori sajátosságoknak megfelelően, 

fontos szerepet kap az algoritmusok megfogalmazása, létrehozása, és adott problémák megoldása során 

azok alkalmazása. Míg a tanulók az általános iskolában a blokkprogramozás eszközeivel ismerkedtek meg, 

középiskolai tanulmányaikban a grafikus felületet is kezelő fejlesztői környezetben egy könnyen tanulható 

programozási nyelvvel találkoznak. 

Az információs technológiákat nem csak a digitális szolgáltatások igénybevételéhez használjuk, azok ma 

már az állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítéséhez is szükségesek. A webes és 

mobilkommunikációs eszközök széles választéka, felhasználási területük gazdagsága lehetővé teszi a 

tanórák rugalmas alakítását, és szükségessé teszi a tanulók bevonását a tanulási folyamat tervezésébe, 

egyéni adottságaikhoz, szükségleteikhez igazítva – beleértve ebbe a tanulók saját mobileszközeinek 

alkalmazását is. A témakör feldolgozása során nem a technikai újdonságokra kell helyezni a hangsúlyt, 

hanem az „okos eszközök” „okos használatára”, vagyis a tudatos felhasználói és vásárlói magatartás 

alakítására, a biztonsági okokból bevezetett korlátozások megismerésére és elfogadására. 
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9. ÉVFOLYAM 

A 8. évfolyam végére a tanulók a digitális írástudás alapjainak elsajátítását lezárták. A 9. évfolyamon 

feladatunk a tanulók tudásának egy szintre hozása, felkészítése a középiskolában elvárt, a korábbinál 

bonyolultabb feladatok megoldására. Ugyancsak feladatunk az új környezetben a tanulók közötti 

együttműködés fejlesztése. A differenciált fejlesztés lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók egy-egy 

részterületen, egyéni érdeklődésüknek megfelelően elmélyültebb munkát végezzenek. 

A programozás és algoritmizálás témaköreiben a tanulók új kihívással találkoznak. Míg korábban a 

blokkprogramozás segítségével gyakran közvetlenül vezéreltek eszközöket, most magasabb szintű 

absztrakciót igénylő feladatokat oldanak meg hagyományosnak nevezhető, azaz a programkód közvetlen 

beírását elváró fejlesztői környezetben. Célszerű a fejlesztői környezetet és a programozási nyelvet úgy 

megválasztani, hogy az lehetőséget adjon az elterjedt grafikus felületek alkalmazására, továbbá könnyen 

kezelhető és hiteles, azaz akár ipari környezetben is elterjedt legyen. 

A 9. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 72 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve ÓRASZÁM Helyi TT  

9. évfolyam  

Heti 2 óra 

Információs társadalom, e-Világ 3 3 

Mobiltechnológiai ismeretek 4 4 

Szövegszerkesztés 11 11 

Számítógépes grafika 12 12 

Multimédiás dokumentumok készítése 4 4 

Online kommunikáció 4 4 

Publikálás a világhálón 14 14 

Táblázatkezelés 12 12 

A digitális eszközök használata 4 4 

Szabadon felhasználható órakeret (az órakeret 

maximum 20%-a) 

 az intézmény saját döntése alapján, 

felzárkóztatásra, elmélyítésre, 

tehetséggondozásra, illetve a tanár által választott 

alkotók, művek tanítására évfolyamonként 

 4 

Összes óraszám: 68 72 

 

 

TÉMAKÖR: Információs társadalom, e-Világ 

ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tisztában van az e-Világ – e-szolgáltatások, e-ügyintézés, e-kereskedelem, e-állampolgárság, IT-

gazdaság, környezet, kultúra, információvédelem – biztonsági és jogi kérdéseivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség fogalmával. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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 Az információ megjelenési formái, jellemzői 

 Az információhitelesség ellenőrzésének egyszerű módjai 

 A személyes adatok védelmének fontosabb szabályai 

 Személyhez köthető információk és azok védelme 

FOGALMAK 

adat, információ, csatorna, személyes adat, e-ügyintézés, e-személyi igazolvány, e-kereskedelem, e-

szolgáltatások, elektronikus aláírás, álhír, lánclevél 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az állampolgári jogok és kötelességek online gyakorlása, például bejelentkezés egészségügyi 

vizsgálatra vagy közérdekű adatok keresése 

 Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, valamint az ezeket 

megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítások megismerése, használata 

 Személyes adatok kérésének, rögzítésének megfigyelése a közösségi portálokon, a keresőmotorok 

használatában 

 Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása, például a közösségi 

oldalakon elérhető személyes adatok keresése, korlátozása és törlése 

 Érdeklődési körnek, tanulmányoknak megfelelő információk keresése valamelyik keresőmotorban, és 

a találatok hatékony szűrése 

 Iskolai környezetnek megfelelő e-szolgáltatások használata 

TÉMAKÖR: Mobiltechnológiai ismeretek 

ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri és használja a mobiltechnológiát, kezeli a mobileszközök operációs rendszereit és használ 

mobilalkalmazásokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 az applikációkat önállóan telepíti; 

 céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit; 

 az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett alkalmazások használata során 

együttműködik társaival. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A mobiltechnológia körébe tartozó eszközök ismerete 

 Mobileszközök kezelése, alkalmazások futtatása, telepítése, eltávolítása 

 Mobileszközökre tervezett oktató- és oktatást segítő programok használata 

 Mobiltechnológiai eszközök segítségével megvalósított együttműködés 

FOGALMAK 

mobiltechnológia, mobileszköz, alkalmazás, applikáció, alkalmazás telepítése, alkalmazás eltávolítása, 

kezelőfelület, oktatóprogramok, oktatást segítő programok, hálózati kapcsolat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Tanulást segítő mobilalkalmazás választása, telepítése, eltávolítása 
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 Tantárgyi mobilalkalmazás indítása, használata, beállítása, paraméterek módosítása 

 Projektfeladatok megoldása során a csapaton belüli kommunikáció megvalósítása mobileszközökkel 

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés 

ÓRASZÁM: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek kiválasztásának 

szempontjait; 

 adatokat táblázatba rendez; 

 az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr;  

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 speciális dokumentumokat hoz létre, alakít át és formáz meg; 

 tapasztalatokkal rendelkezik a formanyomtatványok, a sablonok, az előre definiált stílusok 

használatáról. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tipográfiai ismeretek 

 Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése 

 Adatok kezelése, szűrése, rendezése körlevél készítése céljából. Körlevél készítése 

 Hosszú dokumentumok készítése, formázása. Élőfej és élőláb kialakítása, lábjegyzet, tartalomjegyzék 

létrehozása 

 Más tantárgyhoz kapcsolódó feladatok 

FOGALMAK 

karakterformázás, bekezdésformázás, élőfej és élőláb, oldal elrendezése, stílus, sablon, körlevél, 

lábjegyzet, tartalomjegyzék, szakasztörés, hasáb 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Formanyomtatványok, sablonok alkalmazása, például iratminta, kérdőív készítése  

 Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése 

 Körlevél – például értesítők, meghívók – készítése  

 Adott nyersszöveg felhasználásával hosszú dokumentum formázása (például tartalomjegyzék, 

lábjegyzet beillesztése, hasábok, szakaszonként eltérő laptájolás, élőfej, élőláb kialakítása), az 

információforrások szabályos megnevezése, hivatkozása 

 Más tantárgyakhoz kapcsolódó tanulmány vagy beszámoló készítése projektmunka keretében 

TÉMAKÖR: Számítógépes grafika 

ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 létrehozza az adott probléma megoldásához szükséges rasztergrafikus ábrákat; 

 létrehoz vektorgrafikus ábrákat. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tisztában van a raszter-, a vektorgrafikus ábrák tárolási és szerkesztési módszereivel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Digitális képek jellemzőinek és tárolásának megismerése 

 A rasztergrafikus kép jellemzői: felbontás, színmélység 

 Rasztergrafikus rajzolóprogram használata 

 Színrendszerek, alakzatok színezése, átlátszóság, takarás, vágás 

 Dokumentumszerkesztő program alakzataival ábra készítése minta vagy leírás alapján 

 Rasztergrafikus és vektorgrafikus ábra tárolási módszerének ismerete 

 Alakzatok egymáshoz képest történő elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, transzformációk 

 Vektorgrafikus szerkesztőprogram használata 

 Alakzatok rajzolása: rajzolóeszközök, pont, szakasz, ellipszis, kör, téglalap 

 Vektorgrafikus ábra elkészítése minta vagy leírás alapján 

 Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése 

 Alakzat tulajdonságainak módosítása: méret, szegély, kitöltés, feliratozás, átlátszóság, 

transzformációk: elforgatás, tükrözés 

 Alakzatok egymáshoz viszonyított elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, eltolás, forgatás, 

csoportosítás, kettőzés, klónozás 

 Görbék, csomópontok felhasználása rajzok készítésében. Csomópontműveletek 

 Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója 

 Elemi műveletek 3D-s modellel 

FOGALMAK 

rajzolóeszközök, színrendszerek, képfájlformátumok, felbontás, színmélység, pont, szakasz, ellipszis, 

kör, téglalap, átlátszóság, takarás, vágás, elforgatás, eltolás, tükrözés, feliratozás, igazítás, elosztás, 

rétegek, transzformációk, rasztergrafika, vektorgrafika, vonal, kör, ellipszis, sokszög, törött vonal, spirál, 

csillag, szín, színátmenet, vastagság, vonalvégződés, szaggatottság, csoportosítás, kettőzés, klónozás, 

csomópont, csomópontműveletek, 3D-s alakzat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában kép, hang és video önálló rögzítése és tárolása 

digitális eszközökkel 

 A tárolt multimédiás elemek társakkal történő megosztása és feldolgozása 

 Digitális képek képkorrekciója, amely a további alkalmazáshoz vagy feldolgozáshoz szükséges 

 Bittérképes rajzolóprogrammal ábrák készítése más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában 

 Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában ábrakészítés bemutatókészítő vagy 

szövegszerkesztő program vektorgrafikus rajzeszközeivel 

 Logók, piktogramok készítése geometrikus alakzatokból vektorgrafikus szerkesztőprogram 

használatával 

 Az elkészített vektorgrafikus ábrák átalakítása görbék, csomópontok módosításával, transzformációk 

végrehajtásával 

 Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése 

 Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója egy adott felhasználás igényeinek megfelelően 

 Egyszerű 3D-s alakzat létrehozása, meglévő 3D-s alakzat elemi módosítása 

TÉMAKÖR: Multimédiás dokumentumok készítése 
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ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 digitálisan rögzít képet, hangot és videót, azokat manipulálja; 

 ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek kiválasztásának 

szempontjait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 alkalmazza az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemeket új dokumentumok 

készítéséhez; 

 gyakorlatot szerez a fotó-, hang-, video-, multimédia-szerkesztő, a bemutatókészítő eszközök 

használatában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Multimédia állományok manipulálása 

 Az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemek felhasználásával új dokumentumok 

létrehozása 

 Más tantárgyak projektfeladatainak bemutatása multimédiás dokumentumok alkalmazásával 

FOGALMAK 

fénykép, video, hangállomány készítése; fotó-, hang-, video-, multimédia-szerkesztő; digitális 

képfeldolgozás, -megosztás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Multimédia állományok (kép, hang, video) digitális rögzítése – például szkennerrel, digitális 

fényképezőgéppel, okostelefonnal – és manipulálása 

 Adott probléma megoldásához az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemek 

felhasználásával új dokumentumok létrehozása, például kép, videorészlet beszúrása a bemutatóba 

 Más tantárgyak projektfeladatainak megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek 

kiválasztása. A projektfeladat bemutatása multimédiás dokumentumok alkalmazásával 

TÉMAKÖR: Online kommunikáció 

ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségeket és alkalmazásokat; 

 a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

  az online kommunikáció során alkalmazza a kialakult viselkedési kultúrát és szokásokat, a 

szerepelvárásokat; 

 ismeri és alkalmazza az információkeresési stratégiákat és technikákat, a találati listát a problémának 

megfelelően szűri, ellenőrzi annak hitelességét; 

 ismeri és alkalmazza a fogyatékkal élők közötti kommunikáció eszközeit és formáit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az online kommunikáció jellemzői 
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 Az identitás kérdésének összetettebb problémái az online kommunikáció során 

 Az online közösségek szerepe, működése 

FOGALMAK 

chat, online közösség, kisegítő lehetőségek (az operációs rendszerben), digitális identitás, önérvényesítés, 

tolerancia 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Elektronikus kommunikáció szabályainak betartásával két- vagy többrésztvevős kommunikációs 

lehetőségek és alkalmazások használata 

 Online közösségekben folytatott kommunikáció során a kialakult viselkedési kultúra és szokások, 

szerepelvárások használata 

 A hálózati, közösségi portálok identitáskérdésének összetettebb kezelése, elemzése 

 Az adatok védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása 

 Fogyatékkal élők közötti kommunikációhoz kisegítő lehetőségek beállítása 

 Tematikus és kulcsszavas információkeresési stratégiák és technikák alkalmazása például technikai, 

szaktudományos és szépirodalmi területen 

 A találati lista szűkítése, bővítése és szűrése, valamint hitelességének ellenőrzése 

TÉMAKÖR: Publikálás a világhálón 

ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a HTML formátumú dokumentumok szerkezeti elemeit; 

 érti a CSS használatának alapelveit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 dokumentumokat szerkeszt és helyez el tartalomkezelő rendszerben; 

 több lapból álló webhelyet készít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Egy webes tartalomkezelő rendszer önálló használata 

 Webdokumentum szerkezetének és alapelemeinek ismerete 

 Webdokumentum tartalmának és stílusának szerkesztési lehetőségei, szétválasztásuk jelentősége 

 Közlésre szánt szöveges és képi információval kapcsolatos elvárások, kiválasztási szempontok, 

fájlformátumok 

 Az internetes publikálás módszereinek megismerése, szabályai 

 Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok publikálása tartalomkezelő 

rendszerben 

 Weblapkészítés HTML nyelven weblapszerkesztővel 

 Stíluslap csatolása weblaphoz, és a benne lévő stílusok használata a dokumentum formázásához 

 Összetett webdokumentum készítése 

FOGALMAK 

böngészőprogram, tartalomkezelő rendszer, weblap részei, weblap szerkezete, címsorok, bekezdések, 

felsorolások, táblázat, link, képek elhelyezése, stílusok, weblap szerkezeti elemek, weblap elemeinek 
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formázása stílusokkal, szín és háttér beállítása, szövegformázás, táblázatok használata, hivatkozás 

készítése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Webes publikálásra szánt szöveges és képi információk előkészítése a tanuló érdeklődésének 

megfelelően választott témában 

 Saját weboldal készítése webes tartalomkezelő rendszerben a tanuló érdeklődésének megfelelően 

választott témában 

 Stílusokra épülő weboldalak szerkezetének közös elemzése 

 Stíluslapot használó weboldal kinézetének módosítása a stíluslap cseréjével 

 Az iskolai élethez vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó, részletes feladatleírásnak megfelelő weboldal 

szerkezetének kialakítása kész stílusok felhasználásával 

 Elkészített weblap internetes publikálása 

 A tanuló érdeklődésének megfelelő, több weblapot tartalmazó dokumentum önálló elkészítése tanári 

segítséggel, kész stílusok alkalmazásával 

 Választott témához kapcsolódó webes dokumentum elkészítése és publikálása csoportmunkában, 

kapott stílusok alkalmazásával, illetve azok részleges módosításával 

Témakör: Táblázatkezelés 

ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 adatokat táblázatba rendez; 

 táblázatkezelővel adatelemzést és számításokat végez. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a problémamegoldás során függvényeket célszerűen használ; 

 az adatokat diagramon szemlélteti; 

 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Adatok táblázatos elrendezése 

 Adatok bevitele, javítása, másolása, formázása 

 Szám, szöveg, logikai típusok. Dátum- és idő-, pénznem-, százalékformátumok alkalmazása 

 Számítási műveletek adatokkal, képletek szerkesztése 

 Cellahivatkozások használata 

 Függvények használata, paraméterezése 

 Hétköznapi problémák megoldása táblázatkezelővel. Statisztikai függvények, feltételtől függő 

számítások, adatok keresése 

 Más tantárgyakban felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével 

 Diagram létrehozása, szerkesztése 

FOGALMAK 

cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, szöveg, szám- és logikai típus, 

számformátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum, pénznemformátum; relatív, vegyes és 

abszolút cellahivatkozás; saját képlet szerkesztése, függvények használata, függvény paraméterezése, 

függvények egymásba ágyazása, diagram létrehozása, diagramtípusok, diagram-összetevők 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése különböző 

forrásokból 

 Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással 

 A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények alkalmazása egy 

elterjedt táblázatkezelő programban 

 Adott feladat különböző megoldási lehetőségeinek közös elemzése 

 Egy feladat megoldásának kipróbálása többféle táblázatkezelő programban és online felületen 

 Egy-egy adatsorból többféle diagram készítése, az adatok megtévesztő ábrázolásának felismerése 

 Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő program segítségével 

és következtetések levonása az eredményekből 

Témakör: A digitális eszközök használata 

ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri és tudja használni a célszerűen választott informatikai eszközöket és a működtető szoftvereit, 

ismeri a felhasználási lehetőségeket; 

 követi a technológiai változásokat a digitális információforrások használatával; 

 céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a digitális eszközök és a számítógépek fő egységeit, ezek fejlődésének főbb állomásait, 

tendenciáit; 

 tudatosan alakítja informatikai környezetét. Ismeri az ergonomikus informatikai környezet jellemzőit, 

figyelembe veszi a digitális eszközök egészségkárosító hatásait, óvja maga és környezete egészségét; 

 használja az operációs rendszer segédprogramjait, és elvégzi a munkakörnyezet beállításait; 

 igénybe veszi az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait; 

 használja az állományok tömörítését és a tömörített állományok kibontását; 

 tisztában van a digitális kártevők elleni védekezés lehetőségeivel; 

 önállóan használja az informatikai eszközöket, elkerüli a tipikus felhasználói hibákat, elhárítja az 

egyszerűbb felhasználói hibákat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai; a károsító hatások csökkentése 

 Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése 

 A digitális eszközök főbb egységei 

 Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 

 Operációs rendszer segédprogramjai 

 Állomány- és mappatömörítés 

 Digitális kártevők elleni védekezés 

 Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; etikus 

információkezelés 

 Felhőszolgáltatások igénybevétele, használata a csoportmunkában 

 Állományok kezelése és megosztása a felhőben 
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FOGALMAK 

ergonómia, periféria, kommunikációs eszközök; lokális, illetve hálózati fájl- és mappaműveletek; 

tömörítés, digitális kártevők és védekezés ellenük, mobileszközök operációs rendszere, 

felhőszolgáltatások, szinkronizálás, etikus információkezelés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Projektfeladathoz szükséges digitális eszközök kiválasztása, ergonomikus munkakörnyezet 

kialakítása mind szoftveres, mind hardveres szempontból 

 A digitális eszközök biztonságos használatához szükséges lépések megtétele, az eszköz szoftveres 

karbantartása, vírusvédelme 

 Az együttműködéshez szükséges állományok megosztása számítógépes hálózat segítségével 
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P R O G R A M T A N T E R V A RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 

ágazathoz tartozó 

5 0413 18 01 

Közszolgálati technikus 

SZAKMÁHOZ 

 

1 A SZAKMA ALAPADATAI 

 

1.1 Az ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat 

1.2 A szakma megnevezése: Közszolgálati technikus 

1.3 A szakma azonosító száma: 5 0413 18 01 

1.4 A szakma szakmairányai: Közigazgatási ügyintéző, Rendészeti technikus 

1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Rendészet és közszolgálat alapoktatás 

1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: — 

 

 

2 A KÉPZÉS SZERKEZETE ÉS TARTALMA 

 

A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző 

intézmény által a helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra sza- 

badon felhasználható időkeretet (szabad sáv). 

A szabad sáv szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

Az elmélet és a gyakorlat a dokumentumban nem kerül élesen elválasztásra. A cél az, hogy 

lehetőség legyen a gyakorlat során is elméletet oktatni, hatékonyabbá téve ezzel az oktatást. Az 

egyes tantárgyaknál történik annak meghatározása, hogy a tantárgy teljes tartalmát tekint- ve 

az órakeretnek minimálisan hány százalékát kell gyakorlati körülmények között (tanmű- 

helyben, termelőüzemben stb.) oktatni. Ez az adott tantárgy egészének gyakorlatigényességét 

mutatja, és minél magasabb ez az arány, annál inkább ösztönöz az elméleti tudáselemek gya- 

korlatba ágyazottan történő oktatására. 

 

A szakirányú oktatásban a tantárgyakra meghatározott időkeret és tartalom kötelező érvényű, a 

témakörökre kialakított óraszám, valamint a tantárgyak és témakörök óraszámának évfo- 

lyamonkénti megoszlása és sorrendje – a szakmai vizsga követelményeire tekintettel – pedig 

ajánlás. 

 

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tan- 

tárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni. 
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A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként a Közigazgatási ügyintéző szakmairány számára 

 
 
 

Évfolyam 

 
 

9. 

 
 

10. 

 
 

11. 

 
 

12. 

 
 

13. 

 
A képzés 

összes 

óraszáma 

 
 

1/13. 

 
 

2/14. 

 
A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 252 324 432 432 697 2137 1116 976 2092 
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e-
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Munkavállalói ismeretek 

 
18 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
18 

 
18 

 
0 

 
18 

Álláskeresés 5     5 5  5 

Munkajogi alapismeretek 5     5 5  5 

Munkaviszony létesítése 5     5 5  5 

Munkanélküliség 3     3 3  3 
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Munkavállalói idegen nyelv 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
62 

 
62 

 
0 

 
62 

 
62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések     11 11  11 11 

Önéletrajz és motivációs levél     20 20  20 20 

„Small talk” – általános társalgás     11 11  11 11 

Állásinterjú     20 20  20 20 

   
R
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s 
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ö
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i 
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o
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k
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s  

Közszolgálati alapismeretek 

 
72 

 
54 

 
0 

 
0 

 
0 

 
126 

 
126 

 
0 

 
126 

A magyar államszervezet és a közszolgá- 

lat rendszere 
36 

    
36 36 

 
36 

A rendvédelem története, szervei és fel- 

adatrendszere 
36 

    
36 36 

 
36 

Jogi alapismeretek  24    24 24  24 

Általános szolgálati ismeretek  30    30 30  30 

 
Kommunikációs gyakorlatok 

 
36 

 
36 

 
0 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
72 

Szókincsfejlesztés 6     6 6  6 

Beszédtechnikai gyakorlatok 6     6 6  6 
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 Nyelvművelés, nyelvhelyesség 6     6 6  6 

Helyesírási készség fejlesztése 18     18 18  18 

Személyiségfejlesztés, önismeretet fej- 

lesztő kommunikációs gyakorlatok 

 
16 

   
16 16 

 
16 

A megjelenés, mint az önkifejezés eszkö- 

ze 

 
8 

   
8 8 

 
8 

A nyelvi agresszió kezelési formái  4    4 4  4 

Stresszkezelés, ventilláció  8    8 8  8 

 
Kommunikációs ismeretek 

 
0 

 
36 

 
0 

 
0 

 
0 

 
36 

 
36 

 
0 

 
36 

Együttműködési elvek, udvariassági sza- 

bályok 

 
6 

   
6 6 

 
6 

Személyközi kommunikáció  6    6 6  6 

Kommunikáció konfliktushelyzetben  4    4 4  4 

Metakommunikáció, testbeszéd a kom- 

munikációban 

 
4 

   
4 4 

 
4 

Fogyatékkal élőkkel való kommunikáció  4    4 4  4 

Kommunikáció korlátozott nyelvi kód 

esetében 

 
4 

   
4 4 

 
4 

Kommunikáció az áldozatokkal  2    2 2  2 

Kommunikáció a munkahelyen  2    2 2  2 

Jelenlét a közösségi médiában  2    2 2  2 

Tájékozódás a hírek, álhírek világában  2    2 2  2 

Pszichológiai, szociológiai és kriminoló- 

giai alapismeretek 

 
0 

 
72 

 
0 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
72 

A pszichológia alapfogalmai  4    4 4  4 

Személyiségfejlődés  8    8 8  8 

Kommunikáció különböző személyiségtí- 

pusú emberekkel 

 
8 

   
8 8 

 
8 

Szociológiai ismeretek  8    8 8  8 

Szociálpszichológiai alapismeretek  7    7 7  7 

Előítélet, attitűd, multikulturális ismeretek  6    6 6  6 

Antiszociális magatartás, deviancia  7    7 7  7 

Asszertív és agresszív magatartásformák  4    4 4  4 
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 A kriminológia és a bűnözés, a kriminális 

személyiség 

 
16 

   
16 16 

 
16 

Áldozattan  4    4 4  4 

 
Speciális testnevelés és önvédelem 

 
126 

 
126 

 
0 

 
0 

 
0 

 
252 

 
252 

 
0 

 
252 

Fizikai állóképesség fejlesztés 36 36    72 72  72 

Alaki szabályok 36 18    54 54  54 

Önvédelem 54 72    126 126  126 

Tanulási terület összóraszáma 234 324 0 0 0 558 558 0 558 
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Közigazgatási ismeretek 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
403 

 
403 

 
0 

 
403 

 
403 

Közigazgatási alapismeretek     93 93  93 93 

Államigazgatás     62 62  62 62 

Önkormányzati igazgatás     31 31  31 31 

Ügyviteli ismeretek     62 62  62 62 

A közigazgatási hatósági eljárás     62 62  62 62 

Kormányablak ügyintézői ismeretek     31 31  31 31 

E-közigazgatás     31 31  31 31 

Határvédelmi ismeretek     31 31  31 31 

 
Jogi ismeretek 

 
0 

 
0 

 
0 

 
108 

 
62 

 
170 

 
0 

 
170 

 
170 

Polgári jogi ismeretek    4  4  4 4 

Szabálysértési jogi ismeretek    80  80  80 80 

Büntetőjog általános rész    24  24  24 24 

Büntetőjog különös rész     46 46  46 46 

Büntetőeljárás-jog     16 16  16 16 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 0 108 465 573 0 573 573 
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Szakmai kommunikáció 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
31 

 
31 

 
0 

 
31 

 
31 

A hivatalos kommunikáció műfaja     9 9  9 9 

Ügyfélszolgálati kommunikáció, panasz- 

kezelés 

    
5 5 

 
5 5 

Utasítások, feladatok megfogalmazása, 

fogadása 

    
9 9 

 
9 9 

A kommunikáció szerepe az ügyfélkom- 

munikációban. A rendőri intézkedések 

kommunikációja 

     
8 

 
8 

  
8 

 
8 

 
Digitális kommunikáció és gépírás 

 
0 

 
0 

 
144 

 
36 

 
62 

 
242 

 
180 

 
62 

 
242 

Gépelés, szövegformázás alapjai     15 15  15 15 

Hivatalos iratok szerkesztése     16 16  16 16 

E-kommunikáció     19 19  19 19 

Online ügyintézés     12 12  12 12 

Gépírás gyakorlat   144 36  180 180  180 

 
Szakmai kommunikáció idegen nyelven 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
62 

 
62 

 
0 

 
62 

 
62 

Nyelvtani rendszerezés I.     10 10  10 10 

Nyelvtani rendszerezés II.     10 10  10 10 

Udvariassági formulák, utasítások, kéré- 

sek idegen nyelven 

    
10 10 

 
10 10 

Felvilágosítás, segítségnyújtás, útbaigazí- 

tás 

    
14 14 

 
14 14 

Személy- és tárgyleírás     12 12  12 12 

Okmányfajták     6 6  6 6 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 144 36 155 335 180 155 335 
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Erő- állóképesség fejlesztés 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
144 

 
0 

 
93 

 
93 

Fizikai állóképesség fejlesztés   72 72  144  93 93 

 
Önvédelem 

 
0 

 
0 

 
144 

 
72 

 
0 

 
216 

 
144 

 
62 

 
206 

Önvédelmi technikák   144   144 144  144 

Közelharc alaptechnikák    72  72  62 62 

 
Lövészet 

 
0 

 
0 

 
72 

 
36 

 
15 

 
123 

 
108 

 
31 

 
139 

A lőfegyverek fajtái, működési elvei   8   8 8  8 

A légfegyverek csoportosítása, működési 

elvei 

  
6 

  
6 6 

 
6 

Lőelmélet, ballisztika   10   10 10  10 

Célzás, lehetséges célzási hibák   2   2 2  2 

A pontos lövés feltételei, befolyásoló 

tényezők, az irányzék beállítása 

  
3 

  
3 3 

 
3 

Biztonsági és módszertani szabályok   4   4 4  4 

Vezényszavak és utasítások lőgyakorlaton 
  

4 
  

4 4 
 

4 

A fegyver ellenőrzése   1   1 1  1 

Gyakorlati lőelőkészítő foglalkozás lég- 

fegyverrel 

  
34 18 

 
52 52 

 
52 

Lőgyakorlat airsoft maroklőfegyverrel    18 15 33 18 31 49 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 288 180 15 483 252 186 438 
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v
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Személy- és vagyonvédelem 

 
0 

 
0 

 
0 

 
108 

 
0 

 
108 

 
108 

 
0 

 
108 

A civil vagyonvédelem alapjai    8  8 8  8 

A személy- és vagyonvédelmi tevékeny- 

ségek 

   
100 

 
100 100 

 
100 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 0 108 0 108 108 0 108 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 0 35 35   70   
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A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként a Rendészeti technikus szakmairány számára 

 
 
 

Évfolyam 

 
 

9. 

 
 

10. 

 
 

11. 

 
 

12. 

 
 

13. 

 
A képzés 

összes 

óraszáma 

 
 

1/13. 

 
 

2/14. 

 
A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 252 324 454 464 706 2200 1147 1007 2154 
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Munkavállalói ismeretek 

 
18 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
18 

 
18 

 
0 

 
18 

Álláskeresés 5     5 5  5 

Munkajogi alapismeretek 5     5 5  5 

Munkaviszony létesítése 5     5 5  5 

Munkanélküliség 3     3 3  3 
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Munkavállalói idegen nyelv 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
62 

 
62 

 
0 

 
62 

 
62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések     11 11  11 11 

Önéletrajz és motivációs levél     20 20  20 20 

„Small talk” – általános társalgás     11 11  11 11 

Állásinterjú     20 20  20 20 
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Közszolgálati alapismeretek 

 
72 

 
54 

 
0 

 
0 

 
0 

 
126 

 
126 

 
0 

 
126 

A magyar államszervezet és a közszolgá- 

lat rendszere 
36 

    
36 36 

 
36 

A rendvédelem története, szervei és fel- 

adatrendszere 
36 

    
36 36 

 
36 

Jogi alapismeretek  24    24 24  24 

Általános szolgálati ismeretek  30    30 30  30 

 
Kommunikációs gyakorlatok 

 
36 

 
36 

 
0 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
72 

Szókincsfejlesztés 6     6 6  6 

Beszédtechnikai gyakorlatok 6     6 6  6 
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 Nyelvművelés, nyelvhelyesség 6     6 6  6 

Helyesírási készség fejlesztése 18     18 18  18 

Személyiségfejlesztés, önismeretet fej- 

lesztő kommunikációs gyakorlatok 

 
16 

   
16 16 

 
16 

A megjelenés, mint az önkifejezés eszkö- 

ze 

 
8 

   
8 8 

 
8 

A nyelvi agresszió kezelési formái  4    4 4  4 

Stresszkezelés, ventilláció  8    8 8  8 

 
Kommunikációs ismeretek 

 
0 

 
36 

 
0 

 
0 

 
0 

 
36 

 
36 

 
0 

 
36 

Együttműködési elvek, udvariassági sza- 

bályok 

 
6 

   
6 6 

 
6 

Személyközi kommunikáció  6    6 6  6 

Kommunikáció konfliktushelyzetben  4    4 4  4 

Metakommunikáció, testbeszéd a kom- 

munikációban 

 
4 

   
4 4 

 
4 

Fogyatékkal élőkkel való kommunikáció  4    4 4  4 

Kommunikáció korlátozott nyelvi kód 

esetében 

 
4 

   
4 4 

 
4 

Kommunikáció az áldozatokkal  2    2 2  2 

Kommunikáció a munkahelyen  2    2 2  2 

Jelenlét a közösségi médiában  2    2 2  2 

Tájékozódás a hírek, álhírek világában  2    2 2  2 

Pszichológiai, szociológiai és kriminoló- 

giai alapismeretek 

 
0 

 
72 

 
0 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
72 

A pszichológia alapfogalmai  4    4 4  4 

Személyiségfejlődés  8    8 8  8 

Kommunikáció különböző személyiségtí- 

pusú emberekkel 

 
8 

   
8 8 

 
8 

Szociológiai ismeretek  8    8 8  8 

Szociálpszichológiai alapismeretek  7    7 7  7 

Előítélet, attitűd, multikulturális ismeretek  6    6 6  6 

Antiszociális magatartás, deviancia  7    7 7  7 

Asszertív és agresszív magatartásformák  4    4 4  4 
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 A kriminológia és a bűnözés, a kriminális 

személyiség 

 
16 

   
16 16 

 
16 

Áldozattan  4    4 4  4 

 
Speciális testnevelés és önvédelem 

 
126 

 
126 

 
0 

 
0 

 
0 

 
252 

 
252 

 
0 

 
252 

Fizikai állóképesség fejlesztés 36 36    72 72  72 

Alaki szabályok 36 18    54 54  54 

Önvédelem 54 72    126 126  126 

Tanulási terület összóraszáma 234 324 0 0 0 558 558 0 558 
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Rendvédelmi szervek és alapfeladatok 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
155 

 
155 

 
0 

 
155 

 
155 

A Rendőrség szervezeti felépítése és 

szolgálati tagozódása 

    
18 18 

 
18 18 

A határrendészeti és közlekedési szolgála- 

ti ág 

    
55 55 

 
55 55 

Kriminalisztika     16 16  16 16 

Iparbiztonság és katasztrófavédelmi alap- 

ismeretek 

    
18 18 

 
18 18 

Tűzoltó és tűzmegelőzési ismeretek     18 18  18 18 

Büntetés-végrehajtási alapismeretek     12 12  12 12 

Tűzvédelmi és egészségügyi alapok     18 18  18 18 

 
Szolgálati ismeretek 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
124 

 
124 

 
0 

 
124 

 
124 

Rendőri szolgálati ismeretek     30 30  30 30 

Rendőri intézkedések     70 70  70 70 

Kényszerítő eszközök     18 18  18 18 

Rendvédelmi etika, a Rendőri Hivatás 

Etikai Kódexe 

    
6 6 

 
6 6 

 
Jogi ismeretek - Rendészeti technikus 

 
0 

 
0 

 
0 

 
139 

 
0 

 
139 

 
0 

 
139 

 
139 

Polgári jogi ismeretek    4  4  4 4 

Szabálysértési jogi ismeretek    80  80  80 80 

Büntetőjog általános rész    24  24  24 24 



433 
 

 
 Büntetőjog különös rész    23  23  23 23 

Büntetőeljárás-jog    8  8  8 8 

Közigazgatási ismeretek - Rendészeti 

technikus 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
62 

 
62 

 
0 

 
62 

 
62 

Közigazgatási alapismeretek     12 12  12 12 

A központi államigazgatási szervek     12 12  12 12 

A települési önkormányzatok     12 12  12 12 

A közigazgatási hatósági eljárás     26 26  26 26 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 0 139 341 480 0 480 480 
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Szakmai kommunikáció 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
62 

 
62 

 
0 

 
62 

 
62 

A hivatalos kommunikáció műfaja     10 10  10 10 

Ügyfélszolgálati kommunikáció, panasz- 

kezelés 

    
4 4 

 
4 4 

Utasítások, feladatok megfogalmazása, 

fogadása 

    
4 4 

 
4 4 

A kommunikáció szerepe a Rendőrség 

munkájában. A rendőri intézkedések 

kommunikációja 

     
9 

 
9 

  
9 

 
9 

A lélektan jelentősége a rendőri munká- 
ban 

    
7 7 

 
7 7 

Tömegkezeléssel kapcsolatos ismeretek     4 4  4 4 

Személyek meg- és kihallgatása     5 5  5 5 

Jelentés, beszámoló, jegyzőkönyv készíté- 

se 

    
7 7 

 
7 7 

A lakosság írásbeli és szóbeli tájékoztatá- 

sa 

    
5 5 

 
5 5 

Adatvédelem, irat- és ügykezelés     7 7  7 7 

 
Digitális kommunikáció és gépírás 

 
0 

 
0 

 
144 

 
28 

 
39 

 
211 

 
180 

 
31 

 
211 

Rendvédelmi informatikai alapismeretek     5 5  5 5 

Rendvédelmi híradástechnikai alapismere- 

tek 

    
12 12 

 
12 12 

A gépelés és szövegformázás alapjai     2 2  2 2 
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 Hivatalos iratok szerkesztése     2 2  2 2 

E-kommunikáció     2 2  2 2 

Hangrögzítés     2 2  2 2 

Kamerák felvételeinek értelmezése     2 2  2 2 

Mobilkommunikáció a hivatalos érintke- 

zésben 

    
2 2 

 
2 2 

Online ügyintézés     2 2  2 2 

Gépírás gyakorlat   144 28 8 180 180  180 

 
Szakmai kommunikáció idegen nyelven 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
62 

 
62 

 
0 

 
62 

 
62 

Rendőri intézkedéseknél használt udvari- 

assági formulák 

    
5 5 

 
5 5 

Felvilágosítás, segítségnyújtás, útbaigazí- 

tás 

    
12 12 

 
12 12 

Rendőri utasítások, kérések     8 8  8 8 

Okmányellenőrzés     12 12  12 12 

Személy- és tárgyleírás     10 10  10 10 

Álláshirdetés, önéletrajz, állásinterjú     15 15  15 15 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 144 28 163 335 180 155 335 
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Erő és állóképesség fejlesztés 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
62 

 
206 

 
108 

 
62 

 
170 

Fizikai állóképesség fejlesztés   72 72  144 108  108 

Fizikai felmérés végrehajtására felkészítés     62 62  62 62 

 
Önvédelem 

 
0 

 
0 

 
144 

 
72 

 
31 

 
247 

 
144 

 
93 

 
237 

Önvédelmi technikák   144   144 144  144 

Közelharc alaptechnikák    72  72  62 62 

Intézkedéstaktika     31 31  31 31 

 
Lövészet 

 
0 

 
0 

 
94 

 
45 

 
0 

 
139 

 
139 

 
0 

 
139 

A lőfegyverek fajtái, működési elvei   8   8 8  8 

A légfegyverek csoportosítása, működési 

elvei 

  
6 

  
6 6 

 
6 
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 Lőelmélet, ballisztika   10   10 10  10 

Célzás, lehetséges célzási hibák   2   2 2  2 

A pontos lövés feltételei, befolyásoló 

tényezők, az irányzék beállítása 

  
3 

  
3 3 

 
3 

Biztonsági és módszertani szabályok   4   4 4  4 

Vezényszavak és utasítások lőgyakorlaton 
  

4 
  

4 4 
 

4 

A fegyver ellenőrzése   1   1 1  1 

Gyakorlati lőelőkészítő foglalkozás lég- 

fegyverrel 

  
34 18 

 
52 52 

 
52 

Lőgyakorlat   22 27  49 49  49 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 310 189 93 592 391 155 546 
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Személy- és vagyonvédelem 

 
0 

 
0 

 
0 

 
108 

 
16 

 
124 

 
0 

 
124 

 
124 

A civil vagyonvédelem alapjai    8  8  8 8 

A személy- és vagyonvédelmi tevékeny- 

ségek 

   
100 

 
100 

 
100 100 

Magánnyomozás     16 16  16 16 

 
Közösségi vagyonvédelem 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
31 

 
31 

 
0 

 
31 

 
31 

A közterület felügyelet fogalma     5 5  5 5 

A közterület felügyelő jogállása és felada- 

tai 

    
10 10 

 
10 10 

Egyéb civil rendészeti tevékenységek     16 16  16 16 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 0 108 47 155 0 155 155 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 0 35 35   70   
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3 A TANULÁSI TERÜLETEK RÉSZLETES SZAKMAI TARTALMA 

 
 

Munkavállalói ismeretek megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 18/18 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A Munkavállalói ismeretek tanulási terület elsajátításával a tanuló önismeretet szerez, megha- 

tározza a céljait. Megismerkedik környezete munkaerőpiaci helyzetével. Megtanulja, milyen 

foglalkoztatási formában tud majd elhelyezkedni munkavállalóként. Megismeri, hogy tanulói 

jogviszonyában is foglalkoztatható szakképzési munkaviszony keretében. Megtanulja az eh- 

hez a jogviszonyhoz kapcsolódó jogait és kötelezettségeit. A tanuló megismeri a munkaválla- 

láshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismereteket, amelyeket a gyakorlati, 

mindennapi tevékenysége során alkalmazni tud. 

 

MUNKAVÁLLALÓI ISMERETEK TANTÁRGY 18/18 ÓRA 

 

3.1.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavál- 

laláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

3.1.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.1.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.1.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 

 
A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

Megfogalmazza 

saját karriercéljait. 

Ismeri saját szemé- 

lyisége jellemvoná- 

sait, annak pozití- 
vumait. 

 
Teljesen önállóan 

Önismerete alapján 

törekszik céljai 

reális megfogalma- 

zására. Megjelené- 

sében igényes, vi- 

selkedésében visz- 

szafogott. Elkötele- 

zett a szabályos 

foglalkoztatás mel- 

lett. Törekszik a 

saját munkabérét 

érintő változások 
nyomon követésére. 

 

 

Szakképzési mun- 

kaviszonyt létesít. 

Ismeri a munka- 

szerződés tartalmi 

és formai követel- 

ményeit. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Felismeri, megne- 

vezi és leírja az 

álláskeresés mód- 

szereit. 

 

Ismeri a formális és 

informális álláske- 

resési technikákat. 

 

Teljesen önállóan 

Internetes álláskere- 

sési portálokon 

információkat ke- 

res, rendszerez. 
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3.1.1.5 A tantárgy témakörei 

 

3.1.1.5.1 Álláskeresés 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismere- 

te, mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak rendszere) 

ismerete 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsola- 

tok, kapcsolati hálózat fontossága 

 

3.1.1.5.2 Munkajogi alapismeretek 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, köz- 

alkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói mun- 

kaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, 

önkéntes munka 

 

3.1.1.5.3 Munkaviszony létesítése 

Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai 

A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma. 

A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő 

A munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei 

A munkaszerződés módosítása 

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése 

Munkaidő és pihenőidő 

A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum) 

 

3.1.1.5.4 Munkanélküliség 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel 

Az álláskeresési ellátások fajtái 

Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, képzé- 

sek, utazásiköltség-támogatások) 

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás) 

Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) 



436  

Munkavállalói idegen nyelv megnevezésű tanulási terület (technikus szakmák esetén) 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 62/62 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Állások megpályázása idegen nyelven. Önéletrajz és motivációs levél megfogalmazása, az 

állásinterjú során hatékony idegen nyelvű kommunikáció. 

 

MUNKAVÁLLALÓI IDEGEN NYELV TANTÁRGY 62/62 ÓRA 

 

3.1.1.6 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek álláshirdetés- 

re jelentkezni, ismerjék az álláskeresés lépéseit, hatékonyan és eredményesen meg tudják va- 

lósítani a kommunikációs célokat egy állásinterjú során. 

 

Megértsék a munkájukhoz kapcsolódó idegen nyelvű álláshirdetéseket, képesek legyenek a 

munkavállaláshoz kapcsolódóan egyszerű formanyomtatványokat kitölteni, önéletrajzot írni és 

motivációs levelet a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően megfogalmazni, 

megértsék egy munkaszerződés alapvető idegen nyelvi fordulatait, kifejezéseit. 

 

Az állásinterjú során legyenek képesek idegen nyelven, személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni. Az állásinterjú bevezető részében, az általános társalgás során feltett 

kérdéseket meg tudják válaszolni. Az interjú során tudjanak szándékaikról, elképzeléseikről, 

jövőbeli terveikről beszélni. Ki tudják fejezni erősségeiket, gyengeségeiket. Rendelkezzenek 

megfelelő szókinccsel ahhoz, hogy tanulmányaikról és munkatapasztalatukról be tudjanak 

számolni. Megértsék az adott cég/vállalat honlapján közzétett információkat, és ezzel kapcso- 

latosan kérdéseket, véleményt tudjanak formálni. 

 

A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti tantárgyak 

keretében elsajátított idegennyelv-tudására, alapvető mondatszerkesztési ismereteikre, vala- 

mint a főbb igeidők ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló ezen ismereteit aktiválja és 

a munkavállalói szókincset is alkalmazva gyakorolja. 

 

3.1.1.7 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az adott 

idegen nyelvből nyelvtanári végzettséggel. 

 

3.1.1.8 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 

3.1.1.9 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános 

és szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

 

Internetes álláskere- 

ső oldalakon és 

egyéb fórumokon 

(újsághirdetések, 

szaklapok, szakmai 

kiadványok stb.) 

álláshirdetéseket 
keres. Az álláskere- 

séshez használja a 

kapcsolati tőkéjét. 

 

Ismeri az álláskere- 

sést segítő fórumo- 

kat, álláshirdetése- 

ket tartalmazó for- 

rásokat, állásokat 

hirdető vagy állás- 

keresésben segítő 

szervezeteket, mun- 

kaközvetítő ügy- 

nökségeket. 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Törekszik kompe- 

tenciáinak reális 

megfogalmazására, 

erősségeinek hang- 

súlyozására idegen 

nyelven. Nyitott 

szakmai és szemé- 

lyes kompetenciái- 

nak fejlesztésére. 

Törekszik receptív 

és produktív kész- 

ségeit idegen nyel- 

ven fejleszteni (ol- 

vasott és hallott 

szöveg értése, írás- 

készség, valamint 

beszédprodukció). 

Szakmája iránt 

elkötelezett. Megje- 

lenése visszafogott, 

helyzethez illő. 

Viselkedésében 

törekszik az adott 

helyzetnek megfe- 

lelni. 

Hatékonyan tudja 

álláskereséshez 

használni az inter- 

netes böngészőket 

és álláskereső portá- 

lokat, és ezek segít- 

ségével képes 

szakmájának, vég- 

zettségének, képes- 

ségeinek megfelelő- 

en álláshirdetéseket 
kiválasztani. 

 

 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő önéletraj- 

zot fogalmaz. 

 

 

Ismeri az önéletrajz 

típusait, azok tar- 

talmi és formai 

követelményeit. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Ki tud tölteni ön- 

életrajzsablonokat, 

pl. Europass CV- 

sablon, vagy szö- 

vegszerkesztő prog- 

ram segítségével 

létre tud hozni az 

adott önéletrajztípu- 

soknak megfelelő 

dokumentumot. 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő motivá- 

ciós levelet ír, me- 

lyet a megpályá- 

zandó állás sajátos- 

ságaihoz igazít. 

Ismeri a motivációs 

levél tartalmi és 

formai követelmé- 

nyét, felépítését, 

valamint tipikus 

szófordulatait az 

adott idegen nyel- 

ven. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Szövegszerkesztő 

program segítségé- 

vel meg tud írni egy 

önéletrajzot, figye- 

lembe véve a formai 

szabályokat. 

 

Kitölti és a munka- 

adóhoz eljuttatja a 

szükséges nyomtat- 

ványokat és doku- 

mentumokat az 

álláskeresés folya- 

matának figyelem- 

bevételével. 

 

 

 

Ismeri az álláskere- 

sés folyamatát. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Digitális forma- 

nyomtatványok 

kitöltése, szövegek 

formai követelmé- 

nyeknek megfelelő 

létrehozása, e- 

mailek küldése és 

fogadása, csatolmá- 

nyok letöltése és 

hozzáadása. 

 
Felkészül az állásin- 

terjúra a megpá- 

lyázni kívánt állás- 

nak megfelelően, a 

céljait szem előtt 

tartva kommunikál 

az interjú során. 

Ismeri az állásinter- 

jú menetét, tisztá- 

ban van a lehetséges 

kérdésekkel. Az 

adott szituáció 

megvalósításához 

megfelelő szókincs- 

csel és nyelvtani 

tudással rendelke- 

zik. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 
A megpályázni 

kívánt állással kap- 

csolatban képes az 

internetről informá- 

ciót szerezni. 
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Az állásinterjún, az 

állásinterjúra érke- 

zéskor vagy a kap- 

csolódó telefonbe- 

szélgetések során 

csevegést (small 

talk) kezdeményez, 

a társalgást fenntart- 

ja és befejezi. A 

kérdésekre megfele- 

lő válaszokat ad. 

Tisztában van a 

legáltalánosabb 

csevegési témák 

szókincsével, ame- 

lyek az interjú so- 

rán, az interjút 

megelőző és esetle- 

gesen követő tele- 

fonbeszélgetés 

során vagy az állás- 

interjúra megérke- 

zéskor felmerülhet- 
nek. 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  

Az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan tele- 

fonbeszélgetést 

folytat, időpontot 

egyeztet, tényeket 
tisztáz. 

Tisztában van a 

telefonbeszélgetés 

szabályaival és 

általános nyelvi 

fordulataival. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 
A munkaszerződé- 

sek, munkaköri 

leírások szókincsét 

munkájára vonatko- 

zóan alapvetően 

megérti. 

Ismeri a munka- 

szerződés főbb 

elemeit, leggyako- 

ribb idegen nyelvű 

kifejezéseit. A 

munkaszerződések, 

munkaköri leírások 

szókincsét értel- 
mezni tudja. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések 

A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó szókin- cset 

idegen nyelven (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt tulajdonságok, szakmai 

gyakorlat stb.). 

Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja ismer- ni, hogy 

saját végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az álláshirde- tés 

követelményeinek. Az álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyakorolja az egyszerűbb, 

álláskereséssel kapcsolatos űrlapok helyes kitöltését. 

Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a receptív kompetencia fej- lesztése 

történik (olvasott szöveg értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív kompe- tenciákat 

fejlesztünk (íráskészség). 

 

Önéletrajz és motivációs levél 

A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, ti- pikus 

szófordulatait. Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő helyes- séggel és 

igényességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát. 

Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai követel- ményeit. 

Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, szakmájában használt gyakori 

kifejezéseket, valamint a szakmája gyakorlásához szükséges kulcsfontosságú kompetenciák 

kifejezéseit idegen nyelven. Az álláshirdetések alapján begyakorolja, ho- gyan lehet az adott 

hirdetéshez igazítani levelének tartalmát. 
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„Small talk” – általános társalgás 

A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így az állásinterjúnak is. Segíti a 

beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a kínos csendet, 

oldja a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének fenntartásában  és a beszélgetés 

lezárásában. Fontos, hogy a small talk során érintett témák semlegesek legyenek a 

beszélgetőpartnerek számára, és az adott szituációhoz, fizikai környezethez passzoljanak. Ilyen 

tipikus témák lehetnek pl. időjárás, közlekedés (odajutás, parkolás, épületen belüli tájékozódás), 

étkezési lehetőségek (cégnél, környéken), család, hobbi, szabadidő (szórakozás, sport). A tanulók 

begyakorolják a kérdésfeltevést és a beszélge- tésben való aktív részvétel szabályait, fordulatait. 

Az állásinterjút megelőzően gyakran telefonos egyeztetésre is sor kerül, ezért a tanulónak fontos 

a telefonbeszélgetések szabályait és fordulatait is megismernie, elsajátítania. 

A témakör során elsősorban a tanulók produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de a 

témához kapcsolódó internetes videók és egyéb hanganyagok hallgatása során re- ceptív 

készségeik is fejlődnek (hallás utáni értés). 

 

Állásinterjú 

A témakör végére a tanuló képes viszonylagos folyékonysággal, hatékony kommunikáci- ót 

folytatni az állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai vonatkozással is. Elsajátítja azt a 

szakmai jellegű szókincset, amely alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségek- ről, 

munkakörülményekről tájékozódjon. Ki tudja emelni erősségeit, és kérdéseket tud feltenni a 

betölteni kívánt munkakörrel kapcsolatosan. 

A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran hasz- nált 

kifejezéseket. 

A témakör tanítása során az állásinterjú lefolytatásán kívül fontos, hogy a tanuló ismerje  a 

munkaszerződés azon szakkifejezéseit, részeit is, amelyek szakmájához kötődhetnek. 

A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz ar- ra, hogy 

a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értel- mezze. 

A témakör során elsősorban a tanuló produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de a 

témához kapcsolódó videók és egyéb hanganyagok hallgatása során a receptív kész- ségek is 

fejlődnek (hallás utáni értés), valamint a munkaszerződés-minták szövegének ol- vasása során az 

olvasott szövegértés is fejleszthető. 
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Rendészet és közszolgálat alapozó képzés megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 558/558 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanuló megismeri a közszolgálat főbb ágait, területeit (közigazgatás, rendvédelem, honvé- 

delem), azok jogi szabályozóit és az államszervezetben elfoglalt helyüket. 

Kapott feladatainak végrehajtása során a hierarchikus szervezetekben elvárható módon képes 

együttműködni a szervezet tagjaival. 

Megismerve az együttélés szabályozóit, felismeri a normatív szabályokat, alapszinten átlátja 

hierarchikus rendszerüket és elkötelezi magát a szabályok betartására és betartatására. 

A közszolgálati szervezetnek az állampolgárokat közvetlenül érintő közhatalmi feladatellátása 

során alap- és konfliktushelyzetben, a tanult szociológiai és pszichológiai ismeretek alkalma- 

zásával írásban és szóban kommunikál. Metakommunikációját és testbeszédét verbális kom- 

munikációjához tudatosan igazítja. 

Előnyben részesíti az asszertív kommunikációt az agresszív, deviáns, antiszociális magatartás- 

formákat tanúsító személyekkel szemben. 

Vezényszóra különböző alaki mozgásformákat hajt végre egyénileg és kötelékben. 

Tudatosan tervezi fizikai állóképességének fejlesztését. A megismert önvédelmi fogásokkal 

megvédi saját testi épségét. 

 

KÖZSZOLGÁLATI ALAPISMERETEK TANTÁRGY 126/126 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló ismerje meg a Magyarország államszervezetét és a közszolgálat rendszerét, a rend- 

védelmi szervek történetének legfontosabb eseményeit. A tanuló ismerje meg a rendőrség, 

feladatát, működését, szervezeti felépítését, az alapvizsgához szükséges általános szolgálati és 

jogi alapismereteket 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Állami felsőfokú végzettség vagy rendvédelmi szakmai felsőfokú végzettség 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

A képzés órakeretének legalább 10%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

 

 

 

 

 

 

 
Összehasonlítja a 

közszolgálat főbb 

ágait azok jogi 

szabályozói és az 
állam-szervezetben 

elfoglalt helyük 

alapján. 

Alapszinten ismeri 

Magyarország ál- 

lamszervezetét, a 

főbb államhatalmi 

ágakat. 

Ismeri a főbb állami 

feladatokat. 

Alapszinten ismeri 

a jog alapfogalmait 

(jogi norma, jog- 

szabály, jogforrás, 

jogszabályi hierar- 

chia, jogalkotás) és 

az alkotmányos 

alapelveket. 

Azonosítja az egyes 

rendvédelmi szer- 

veket és főbb fel- 

adataikat, valamint 

ismeri a rendvéde- 

lem főbb történelmi 

szakaszait. 

Ismeri a közszolgá- 

lat főbb jogi szabá- 

lyozóit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A rendelkezésre 
álló információk 

alapján az optimális 

döntést hozza meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kész az együtt- 

működésre munka- 

társaival, más álla- 

mi szervekkel. 

 

 

 

 

 

 
Kapott feladatainak 

végrehajtása során, 

a hierarchikus szer- 

vezetekre jellemző 

alá-fölérendeltségi 

szabályok szerint 

működik együtt a 

szervezet tagjaival. 

Ismeri a hierarchia 

fogalmát, céljait. 

Átlátja a hierarchi- 

kus szervezetek 

jellemző felépítését, 

a szolgálati érintke- 

zés és a szolgálati út 

lényegi jellemzőit. 

Tisztában van az 
állam, mint foglal- 

koztató szolgálatel- 

látásra vonatkozó 

speciális elvárásai- 

val (szolgálati köte- 

lezettségek, korlá- 

tozott jogok). 

Alkalmazói szinten 

ismeri az udvarias- 

sági szabályokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 
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A tantárgy témakörei 

 

A magyar államszervezet és a közszolgálat rendszere Az állam fogalma, 

kialakulása, rendeltetése 

Magyarország államszervezete: 

A törvényhozás szerve 

Államfő 

Végrehajtás szervei 

Igazságszolgáltatás szervei 

Az állami vád és törvényesség szervei 

A helyi közügyek ellátására létesített szervek alapvető ismerete és főbb feladatai 

Alapvető emberi és személyiségjogok 

A rendvédelmi szervek helye és szerepe a társadalomban, a működésüket meghatározó jog- 

szabályok 

A rendvédelem alapfogalmai 

A Magyarországon működő rendvédelmi szervek irányítása: a Belügyminisztérium 

 

A rendvédelem története, szervei és feladatrendszere A magyarországi 

rendvédelem történetének főbb szakaszai 

Az államalapítástól a török kiűzéséig 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 

Az egyes rendvédelmi szervek alapvető ismerete 

 

Jogi alapismeretek Bevezetés a jogi 

ismeretekbe 

Normák, értékek, erkölcsi szabályok, társadalmi szabályok, mint az emberi együttélés alap- jai 

A jog kialakulása, szerkezete 

A jogi norma fogalma, jellemzői 

A jogkövetkezmény fajtái: joghatás, szankció 

A jogalkotás jellemzői, fajtái, szervei, szakaszai, folyamata A 

jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök A 

jogszabályok érvényessége és hatálya 

A jogalkalmazás fogalma, szakaszai, fajtái Az 

alkotmányjog alapfogalmai 

Az alkotmányosság fogalma és követelményei Magyarország 

Alaptörvényének célja, szerkezete, alapelvei A nemzetközi jog 

fogalma, alapelvei, szerepe 

A diplomáciai mentesség fogalma, a diplomáciai és személyes mentességet élvező szemé- lyekre 

vonatkozó nemzetközi jogi rendelkezések 

Magyarország és az Európai Unió 

A humanitárius jog alapvető rendelkezései A 

Munkavédelmi törvény alapvető szabályai 
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Általános szolgálati ismeretek A szolgálati viszony 

tartalma 

Egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság vizsgálatára vonatkozó rendelkezések 

Beosztási, rendfokozati előmeneteli rendszer 

A rendvédelmi szerv tagját megillető jogosultságok és elvárások 

Szolgálati elöljáró, alárendelt, feljebbvaló fogalma 

A rendőr magatartására vonatkozó általános szabályok: magatartási szabályok szolgálat- ban, 

szolgálaton kívül 

A szolgálat ellátására vonatkozó általános rendelkezések 

Parancs, utasítás, szolgálati út, szolgálati érintkezés, jelentési kötelezettség 

Közösségi médiában történő megjelenés szabályai 

A rendőr kötelezettségei, jogai és azok korlátozása. parancs, utasítás, végrehajtásának 

rendje, hivatásos állomány kötelezettségei, általános, korlátozott, speciális jogok 

 

KOMMUNIKÁCIÓS GYAKORLATOK TANTÁRGY 72/72 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A kommunikációs gyakorlatok tantárgy fő célja, hogy a tanuló nyelvi alapkompetenciái és 

önismerete fejlődjön. Képes legyen az alapvető nyelvhelyességi és helyesírási szabályok al- 

kalmazására. Munkája során szóban és írásban képes legyen választékos, igényes és érthető 

módon megnyilvánulni. Tudjon adekvát módon viselkedni a megnyilvánulás helyzetével. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Magyar nyelv és irodalom vagy kommunikáció szakos középiskolai tanár 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelv és irodalom 9. osztály - Beszédképzés, kommunikációs ismeretek, viselke- 

déskultúra, Bevezetés az élőszóbeli megnyilatkozás világába, Kommunikáció, tömeg- 

kommunikáció, A szöveg, Helyesírási ismeretek 

 

A képzés órakeretének legalább 20%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 
A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

 
 

Használat közben 

alkalmazza a tanult 

nyelvhelyességi 

szabályokat. 

 

 
Ismeri a helyesírás 

alapelveit és szabá- 

lyait. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Törekszik a rende- 

zett írásképre, és 

normakövető maga- 

tartást tanúsít szó- 

beli és írásbeli 

megnyilvánulásai 

alkalmával egy- 

aránt. 

Alkalmazói szinten 

használja a helyes- 

írás ellenőrző prog- 

ramot. 

Szükség szerint 

használja az on-line 

egynyelvű szótára- 

kat. 
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Az állampolgárok- 

kal való kommuni- 

kációja során az 

alapvető illemsza- 

bályok előírásai 

szerint viselkedik. 

 

Ismeri az alapvető 

udvariassági szabá- 

lyokat, a protokoll 

elvárásait. 

 

 
Teljesen önállóan 

Alkalmazkodik a 

folyamatosan válto- 

zó feladatokhoz. 

Fellépése határozott 

és magabiztos. 

 

 
. 

 

Alkalmazza a gya- 

korlatban a szóbeli 

és írásbeli kommu- 

nikáció eszköztárá- 

nak lehetőségeit. 

Ismeri a köz- 
szolgálati munka 

során előforduló 

kommunikációs 

helyzetek során 

elvárható szó-kincs 
elemeit. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

. 

 
A helyzetnek meg- 

felelően érthetően 

kifejezi ki magát 

szóban és írásban. 

Birtokában van a 

szakmai kommuni- 

kációs helyzetek 

megoldásához szük- 

séges általános és 

szakmai szókincs- 
nek. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

Mások kommuniká- 

cióját megfelelő 

módon értelmezi. 

Ismeri a különböző 

érzelmi állapotban 

levő emberekkel 

történő kommuni- 

kációs technikákat, 

a nyelvi agresszió 

esetén alkalmazható 

kommunikációs 
eszközöket 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Nehéz, megterhelő, 

stresszes vagy ép- 

pen egy-hangú 

helyzetében is ké- 

pes teljesítőképes- 

ségét megőrizni, 

fenntartani. 

 
 

Ismeri a hatékony 

stresszkezelési 

technikákat. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Szókincsfejlesztés 

Meglevő aktív és passzív szókincs felidézése, majd bővítése 

Tematikus szókincsfejlesztő gyakorlatok, játékok, társasjátékok 

 

Beszédtechnikai gyakorlatok Alapvető 

nyelvhelyességi szabályok ismétlése 

 

Nyelvművelés, nyelvhelyesség Alapvető 

nyelvhelyességi szabályok ismétlése 

 

Helyesírási készség fejlesztése Szófaji, mondattani 

alapismeretek 

Leggyakoribb helyesírási hibák 

Helyesírási gyakorlatok az egybe-különírás, a gyakoribb tulajdonnevek gyakorlására 

Helyesírás-ellenőrző program használatának lehetőségei 
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Személyiségfejlesztés, önismeretet fejlesztő kommunikációs gyakorlatok Önbemutató játékok. 

Ön- és társértékelés 

A reális önkép forrásai, jelentősége. A hiányos önismeret veszélyei 

Online, ingyenes önismereti tesztek kitöltése és kiértékelése 

Saját személyiségjegyek. Személyiségprofil alkotása. Erősségek és gyengeségek beazono- sítása 

Az önbizalom forrásai, jelentősége 

Egyéni önfejlesztési tervek és célok kialakítása 

 

A megjelenés, mint az önkifejezés eszköze 

Az öltözet, hajviselet, tetoválások, ékszerek és testékszerek fontossága 

 

A nyelvi agresszió kezelési formái A verbális agresszió 

jelensége, fokozatai 

Az erőszakmentes kommunikáció Az 

én nyelv 

 

Stresszkezelés, ventilláció A stressz jelensége és 

folyamata 

A krónikus stressz hatása az emberi szervekre 

Stresszkérdőívek 

Munkahelyi stresszcsökkentés 

Félelemkezelés, frusztrációtűrés 

 
 

Kommunikációs ismeretek tantárgy 36/36 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A kommunikációs ismeretek tantárgy tanulásának célja képessé tenni a tanulót, hogy tudato- 

san, udvariasan, de határozottan reagáljon különböző kommunikációs helyzetekben. A tanuló 

kapjon használható ismereteket olyan kommunikációs feladatok megoldására, amelyek eltér- 

nek a hétköznapi szituációs helyzetektől, legyen az a jövőbeli munkahelyi környezet vagy olyan 

személyekkel, embercsoportokkal való kommunikáció, akik valamely okból fokozott érzelmi 

állapotba kerültek vagy kommunikációs problémákkal küzdenek, és ezáltal az átla- gosnál 

magasabb szintű empátiát igényel a velük való kapcsolattartás. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Magyar nyelv és irodalom vagy kommunikáció szakos középiskolai tanár. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Magyar nyelv 

és irodalom 9. osztály. 

 

A képzés órakeretének legalább 20%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Feladata elvégzése 

érdekében együtt- 

működik társaival. 

Másokkal való 

együttműködése 

közben betartja az 

udvariassági szabá- 

lyokat, és így haté- 

konyan kommuni- 

kál. 

 

 

Ismeri az együtt- 

működési elveket, 

udvariassági szabá- 

lyokat. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Törekszik az udva- 

riassági   szabályok 

betartására. Közös 

feladat-végrehajtás 

során kiemelt fi- 

gyelmet fordít társa- 

ira. Tudatosan rea- 

gál  különböző 

kommunikációs 

helyzetekre. 

Empátiával és előí- 

téletektől mentesen 

közelít az eltérő 

helyzetű, személyi- 

ség-típusú vagy 

érzelmi állapotú 

emberekhez, tuda- 

tosan választva az 

adekvát és hatékony 

kommunikációs 

stratégiát. 

Odafigyel saját 

indulataira, és tö- 

rekszik uralkodni 

azokon. 

 

 

Kommunikáció-ját 

a különböző szemé- 

lyiségtípusú embe- 

rekhez igazítja. 

Rendelkezik alapve- 

tő személyiség- 

tipológai ismeretek- 

kel. Ismeri az egyes 

személyiségtípuso- 

kat. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Felismerni és meg- 

érti saját és a másik 

személy érzelmi 

állapotát, valamint 

az abból adódó 

viselkedések közötti 

összefüggéseket 

 

 
Ismeri az indulatke- 

zelési technikákat. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Felismerni a konf- 

liktushelyzetet, és 

kiválasztja a megfe- 

lelő konfliktuskeze- 

lési módszert. 

 

Ismeri a konfliktus- 

kezelési mód- 

szereket. 

 
 

Irányítással 

 

Tudatosan alkal- 

mazza a test-beszéd, 

térköz-szabályozás 

és arcjáték lehető- 

ségeit hétköznapi 

kommunikációs 
helyzetekben. 

Ismeri a metakom- 

munikáció nemver- 

bális elemeit, azok 

összefüggéseit a 

verbális kommuni- 

kációval. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

. 

 
 

Kommunikáció-ját 

más kultúrájú vagy 

nehéz helyzetben 

levő embertársaihoz 

igazítja. 

Birtokában van 

alapvető szociológi- 

ai, pszichológiai 

ismereteknek fogya- 

tékkal élő vagy 

korlátozott nyelvi 

kóddal rendelkező 

személyekkel kap- 
csolatban. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 
Technológiai segít- 

ségével végzett 

interakció: fordító- 

programok ismerete 
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Eligazodik a hírek 

és álhírek világá- 

ban, mi-közben 

hatékony és gyors 

információkeresést 

hajt végre informa- 

tikai eszközökkel. 

  

 

 

Teljesen önállóan 

 Böngészés, keresés, 

információ szűrés: a 

digitális kultúra és 

az önálló tanulás 

fejlesztése a forrás- 

kritikus önálló 

adatgyűjtési techni- 

kák elsajátítása 
révén. 

 

A tantárgy témakörei 

 

Együttműködési elvek, udvariassági szabályok Udvariassági 

szabályok, köszönéstípusok 

Bemutatkozás 

Az együttműködés fejlesztését segítő gyakorlatok 

 

Személyközi kommunikáció 

Személyiségtipológiai ismeretek, személyiségtípusok jellemzői 

Kommunikáció különböző személyiségtípusú emberekkel 

 

Kommunikáció konfliktushelyzetben A konfliktus fogalma, konfliktusok okai és típusai 

Kompromisszum 

Helyzetnek megfelelő konfliktuskezelési módszerek 

 

Metakommunikáció, testbeszéd a kommunikáció során A 

metakommunikáció fogalma 

A nemverbális jelek fajtái: mimika, vokális kommunikáció, tekintet, mozgásos kommunikáció, 

testtartás, térköz 

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

különféle kommunikációs helyzetekben; dekódolása a hétköznapi kommunikációs helyze- 

tekben és a tömegkommunikációban 

 

Fogyatékkal élőkkel való kommunikáció 

Alapvető szociológiai és pszichológiai ismeretek a fogyatékkal élőkről 

Mozgássérültek, látássérültek, siketek, szellemi fogyatékosok 

A fogyatékkal élők kommunikációját segítő programok 

 

Kommunikáció korlátozott nyelvi kód esetén 

Kommunikáció más anyanyelvű turistákkal, migránsokkal, cigány etnikumhoz tartozókkal 

Fordítóprogramok ismerete, hatékony használata 

 

Kommunikáció az áldozatokkal 

Baleseti sérült, időskorú, gyermekkorú áldozatokkal való kommunikáció 

Váratlan, előre nem létható helyzetek adekvát kezelése empátiával, segítőkészséggel 

 

Kommunikáció a munkahelyen Kommunikációs stratégiák a 

munkahelyi alkalmazkodásban Munkahelyi konfliktusok 

Kollegialitás 

Alá- fölérendeltségi viszonyok kommunikációs kezelése a közszolgálat világában 
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Jelenlét a közösségi médiában 

A nyilvánosság és a tudás új terei: közösségi média fejlődése, típusai, szabályai A 

közösségi média világában való jelenlét lehetséges előnyei és hátrányai 

A közösségi médiajelenlét és a közszolgálat 

Milyen szabályok betartásával lehet a közösségi médiajelenlét veszélyeit csökkenteni 

 

Tájékozódás a hírek, álhírek világában Az újfajta tudás és a 

hitelesség kérdése 

A fake news terjedése 

 
 

PSZICHOLÓGIAI, SZOCIOLÓGIAI ÉS KRIMINOLÓGIAI ALAPISMERETEK TANTÁRGY 72/72 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy célja olyan átfogó pszichológiai, szociológiai és kriminológiai ismeretek elsajátítá- sa, 

melyek eredményeképp a tanuló képes legyen felismerni és megérteni az egyes emberi 

magatartásformák mögött rejlő motívumokat, és a különböző deviáns viselkedésmódok meg- 

nyilvánulásait. 

Ezen ismeretek birtokában más személyekkel való kapcsolattartás során, legyen képes megvá- 

lasztani a legmegfelelőbb kommunikációs technikát. Ismerje fel az előítélet megnyilvánulási 

formáit és az előítéletes viselkedés hátterét, annak kezelési lehetőségeit. 

Értse meg saját és más személyek érzelmi állapotát, az abból eredő viselkedések közötti ösz- 

szefüggéseket. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Állami felsőfokú végzettség vagy rendvédelmi szakmai felsőfokú végzettség 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

A képzés órakeretének legalább 20%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 
A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Az állampolgárok 

kommunikációját 

megfelelő módon 

értelmezi és az 

intézkedési helyzet- 

nek megfelelően 
fejezi ki önmagát. 

 

Alkalmazás szintjén 

ismeri a kommuni- 

káció verbális és a 

nonverbális eszköz- 

készletét, jeleit. 

 

 

Teljesen önállóan 

Tudatos önfejleszté- 

si igény jellemzi 

kommunikációját. 

 

 

Érzékeny a társa- 
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Lélektani és társa- 

dalomismereti tudá- 

sának birtokában 

tudatosan alakítja 

kommunikációját 

változatos kommu- 

nikációs helyzetek- 
ben. 

 

 
Ismeri a lelki jelen- 

ségeket és a társa- 

dalmi problémákat. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

dalmi problémák 
iránt, és előítéletek- 

től mentesen reagál 

a különböző társa- 

dalmi rétegek, más 

kultúrával rendelke- 

ző csoportok meg- 
nyilvánulásaira, 

 

Mások kommuniká-   viselkedésére.  
cióját megfelelően    

értelmezi, és alkal-    

mazkodik a külön-    

böző személyiségtí- Ismerje a személyi-   

pussal, esetleg hibás ségtipológiai jel- Teljesen önállóan  

nyelvi kóddal ren- lemzőket.   

delkező emberekhez    

saját kommunikáci-    

ós eszközeinek    

megválasztásával.    

Előnyben részesíti     
az asszertív kom-    

munikációs eszkö- Ismeri és beazono-   

zöket a különböző sítja a deviancia, az   

személyiségtípusú, antiszociális visel- Teljesen önállóan  

illetve áldozattá vált kedés megnyilvánu-   

emberekkel szem- lási formáit.   

beni intézkedések    

során.    

 

 

A tantárgy témakörei 

 

A pszichológia alapjai A pszichológia 

fogalma, területei 

A lelki jelenségek 

A pszichés függőség fogalma, kialakulása, jelei 

 

Személyiségfejlődés A személyiség 

A személyiség kialakulása, fejlődése 

Személyiségtipológiák 

 

Kommunikáció különböző személyiségtípusú emberekkel A személyiség és a 

kommunikáció összefüggései 

Nyelvi és nem nyelvi jegyek tudatos kiválasztása a kommunikáció során 

 

Szociológiai ismeretek A szociológiai 

fogalma, tárgya, területei Jelenismeret: 

társadalmi sokféleség 

Változások és állandóság a társadalomban A 

migráció és hatásai 

Társadalmi csoportok, konfliktusok 

A városok és falvak szociológiai jellemzői 

Globalizáció 

A kisebbségek helyzete Magyarországon 
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Szociálpszichológiai alapismeretek A szociálpszichológia 

fogalma, tárgya, területei 

A szocializáció folyamata, jellemzői 

Elsődleges és másodlagos szocializáció 

Szociális szerepek. Szereptanulás 

Az érett személyiség kialakulása, jellemzői 

 

Előítélet, attitűd, multikulturális ismeretek Az attitűd fogalma, 

pozitív és negatív attitűd 

Sztereotípia, előítélet 

Előítéletek kialakulásának okai 

Az előítéletes viselkedés 5 fokozata A 

multikulturalizmus 

A szegregáció 

 

Asszertív és agresszív magatartásformák A magatartás 

fogalma 

A legtipikusabb magatartásformák 

Magatartási sémák: asszertív, passzív, agresszív, manipulatív Az 

agresszió fogalma 

Az agresszív magatartás jellemzői Az 

asszertív magatartás jellemzői 

Helyzetgyakorlatok 

 

Antiszociális magatartás, deviancia Az antiszociális 

személyiség 

Antiszociális magatartásformák 

Szerepjáték 

Helyzetgyakorlatok: az antiszociális magatartásformák kezelése az asszertív kommuniká- ció 

segítségével 

A norma és a deviáns viselkedés. A deviancia fogalma, jelenségei 

Deviáns viselkedésmódok (alkoholizmus, kábítószer-fogyasztás, függőség, pszichoszexuá- lis 

rendellenességek, kóros elmeállapot, értelmi fogyatékosság) 

Helyzetgyakorlat: kommunikáció deviáns viselkedésjegyeket mutató személlyel 

 

A kriminológia és a bűnözés, a kriminális személyiség A bűnözés szerkezete 

A látens bűnözés 

A kriminális karrier 

A kriminális személyiség jellemzői, felismerése 

 

Áldozattan Az áldozattá válás 

esélyei Áldozatvédelem 
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Speciális testnevelés és önvédelem tantárgy ............................................................. 252/252 óra 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy célja a tanulók állóképességének folyamatos és szisztematikus javítása az élet-kori 

sajátosságok figyelembe vételével. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Állami felsőfokú végzettség vagy rendvédelmi szakmai felsőfokú végzettség 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 
A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Képes a tartós, 

folyamatos önfej- 

lesztő munkára a 

kötelező fizikai 

felmérések minél 

eredményesebb 

végrehajtása érdek- 
ében 

 
Ismeri az erő, álló- 

képesség és gyorsa- 

ság fejlesztésének 

lehetőségeit, mód- 

szereit. 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Nyitott a feladatok 

megértésére, és 

motivált azok sike- 

res végrehajtásában. 

 

 

 

Tudatosan alakítja 

életmódját, táplál- 

kozását. 

 

 

 

Betartja az erő- 

állóképesség- 

fejlesztő gyakorla- 

tok hatékony végre- 

hajtásához szüksé- 

ges szabályokat. 

 

A hierarchikus 

szervezeteknél 

elvárt kommuniká- 

ciós szabályokat, a 

hierarchia megjele- 

nésének külső je- 

gyeit és az elvárt 

mozgásformák 

szabályait elfogad- 

ja, törekszik az 

 

 
Egészséges életmó- 

dot él, és ezzel 

együtt egészséges 

ét-rendet követ. 

Ismeri az egészsé- 

ges életmód alapel- 

veit, az egészséges 

emberi test műkö- 

dését és az egészsé- 

ges étrend összete- 
vőit. 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Saját testsúlyával, 

illetve társa segítsé- 

gével edzi magát, 

amit súlyzós gya- 

korlatokkal is ki tud 

egészíteni. 

Elsajátítja a saját 

testsúlyos és a súly- 

zós edzésgyakorla- 

tok hatékony végre- 

hajtását. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

Végre tudja hajtani 

az alapvető vezény- 

szavakat. 

Alapvető vezény- 

szavak és a rájuk 

adandó adekvát 

válaszok, mozgás- 
sorok ismerete. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Képes az elvárt 

alaki mozgás- 

formák szabályos 

kivitelezésére egyé- 

nileg, kötelékben és 
alakzatban. 

 

Ismeri az alaki 

mozgásformák 

végrehajtásának 

szabályait. 

 

 
Teljesen önállóan 
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Betartja a tisztelet- 

adás szabályait 

Tisztában van a 
tiszteletadás szabá- 

lyaival egyenruhá- 

ban és polgári ruhá- 

ban egyaránt. Ismeri 

a rendfokozatokat 
és azok jelzéseit. 

 

 

Teljesen önállóan 

alaki szabályok 
betartására. Folya- 

matos ön-reflexió 

jellemzi, amit alá- 

rendel szakmai 

fejlődésének. 

 

 

Nyitott a feladatok 

megértésére, moti- 

vált azok sikeres 

végrehajtásában. 

 

Önmaga védelmé- 

ben alkalmazza a 

szabadulás techni- 

káit, munkája során 

megakadályozza az 

intézkedés alá vont 

személy szabadulá- 
sát 

 

 
Ismeri a rendőri 

közelharc alaptech- 

nikáit. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Fizikai állóképesség fejlesztés 

Az életkorhoz tartozó fizikai állóképesség fejlesztéséhez szükséges ismeretek Az 

egészséges életmód elvei, az egészséges táplálkozás 

Erő és állóképesség fejlesztése saját testsúllyal és társsal, kondicionáló gépekkel és egy, il- letve 

kétkezes súlyzókkal 

A rendvédelmi szerveknél és a Honvédségnél alkalmazott fizikai felmérések alapfeladatai- nak 

szabályos végrehajtási technikái: felülés, fekvőtámasz, helyből távolugrás, 4x10 m in- gafutás, 

2000 m futás 

 

Alaki szabályok Alaki alapismeretek 

Utasítások, parancsok, vezényszavak fogadása 

Helyiségbe való belépés, és onnan való távozás rendje 

Alapvető vezényszavak végrehajtása: Vigyázz! Pihenj! Oszolj! Egyéni 

mozgásformák szabályszerű kivitelezése 

Kötelék, alakzat, igazodás Mozgásformák 

gyakorlása alakzata 

Tiszteletadás egyenruhában és polgári öltözetben 

 

Önvédelem 

Az emberi test sérülékeny pontjai 

Gurulások, esések 

Esés- és dobásgyakorlatok 

Hajfogás, nyakfogás, csuklófogás hárítása. 

Alapütések és alaprúgások 

Ütések: egyenes ütések, köríves ütések 

Védések: fej, test és altest védése 

Rúgások: térddel, térdre, lábszárra, gyomorra Bot 

támadás és védése 
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Közszolgálat és közigazgatás megnevezésű tanulási terület a Közigazgatási ügyin- téző szakmairány 

számára 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 573/573 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A közszolgálat és közigazgatás területén folyó képzések célja az olyan szakmai tudás nyújtá- 

sa, amelynek birtokában a közigazgatáshoz tartozó legjellemzőbb munkakörök betöltéséhez 

szükséges kompetenciák elsajátíthatók. Cél a közigazgatási és jogi ismeretek elsajátíttatása. 

 

Közigazgatási ismeretek tantárgy 403/403 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló elsajátítja az államszervezet kialakulásával, működésével kapcsolatos adatokat. Bir- 

tokába jut a Kormány nemzetpolitikája képviseletéhez, valamint Magyarország Európai Uni- 

óhoz való viszonya megítéléshez szükséges információknak. Összefüggéseiben átlátja a köz- 

igazgatás rendszerét, a választási rendszert, az államigazgatás és az önkormányzati igazgatás 

helyét, szerepét, feladatát és egymáshoz való viszonyát. A megszerzett ismereteket felhasz- 

nálva képessé válik közigazgatási hatósági eljárás lefolytatására, az elektronikus és az ok- 

mányirodai, a Kormányablak ügyintézésre, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli és titkos 

ügykezelői feladatok ellátására. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Állami felsőfokú végzettség vagy rendvédelmi szakmai felsőfokú végzettség 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

A képzés órakeretének legalább 20%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 
A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

Bemutatja a köz- 

igazgatás, a válasz- 

tási rendszer felépí- 

tését, működését és 

helyét, szerepét az 

Európai Unióban. 

Összefüggéseiben 

érti a végrehajtó 

hatalom helyét, 

szerepét, az állam- 

igazgatás és az 

önkormányzati 

igazgatás rend- 

szerét. 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Azonosul Magyar- 

ország nemzetpoli- 

tikájával és köz- 

igazgatási rendszer- 

ének működésével. 

 

Elkötelezett a köz- 

igazgatás szakmai 
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Közigazgatási eljá- 

rás keretén belül 

hivatalból vagy 

kérelemre hatósági 

eljárást folytat, 

elektronikus ügyin- 

tézést végez, köz- 

igazgatási ügyekben 

döntést készít elő, 

ügyfélkaput, hivata- 

li kaput használ. 

Ismeri az általános 

közigazgatási rend- 

tartásról szóló tör- 

vény előírásait, a 

szabályozott- és a 

központi elektroni- 

kus ügyintézési 

szol-gálatások rend- 

szerét, a döntés 

előkészítés fázisait. 

Ismeri a határvéde- 

lemmel kapcsolatos 

és a határforgalom 

ellenőrzés schenge- 

ni elveit, formáit, 

módjait, az utas 

kategóriákat, a 

Schengeni Informá- 

ciós Rendszer jelzé- 

seit. Ismeri a sze- 

mélyek és gépjár- 

művek okmányait, 

azok biztonsági 

jegyeit és hamisítá- 

suk jellemző megje- 

lenési formáit. Is- 

meri a közlekedési 

alapfogalmakat, a 

közlekedésben való 

rész-vétel feltételeit 

(KRESZ alapisme- 
retek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

és jog-szabályi 

előírásainak mara- 

déktalan betartása 

mellett. 

A személyiségi és az

 információs 

önrendelkezési 

jogokat tiszteletben 

tartva kommunikál. 

Szem előtt tartja a 

részrehajlástól men- 

tes  ügyintézést 

Kellő   empátiát 

tanúsít az ügyfelek 

irányába, a szüksé- 

ges mértékben ön- 

kritikus. 

Törekszik az ügyfe- 

lek problémájának 

megoldására. 

A kommunikáció 

során az általa kép- 

viselt szervezet 

értékeit tartja szem 

előtt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ismeri és használja a 

közigazgatási ügyek 

elektronikus 

rendszereit (ügyfél- 

kapu, hivatali kapu) 

Az ügyfelekkel és 

szervezeten belül 

szóban, írásban és 

elektronikus formá- 

ban kommunikál, 

kapcsolatot tart 

szükség esetén egy 

tanult idegen nyel- 

ven is. 

Tisztában van az 

ügyfélszolgálati 

feladatokkal. Ismeri 

az ügyfélszolgálati 

elektronikus ügyin- 

tézéshez használt 

adatbázisokat és 

azok kezelési mód- 

ját. 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 
 

Szövegszerkesztő, 

táblázatkezelő, 

levelező programok 

készség szintű 

használata 

Az ügyfelek szemé- 

lyes vagy írásos 

megkereséseit ki- 

vizsgálva az ügyin- 

tézés folyamatában 

közreműködik. 

 

Ismeri az ügyfél- 

kapcsolati speciális 

helyzetekhez illő 

kommunikációt. 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Közigazgatási alapismeretek A közigazgatás 

felépítése és funkciói 

A Magyary-program fő célkitűzései 

Az országgyűlési képviselők választása, 

jogállása A köztársasági elnök választása, 

jogállása 

Az országgyűlés megalakulása, feladata, 

működése Magyarország nemzetpolitikája 
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Adatvédelem és információszabadság 

Az Európai Unió és az európai parlamenti választási rendszer 

 

Államigazgatás 

Az államszervezet és a 

közhatalmi szervek Az 

államigazgatási szervek 

tagozódása 

A központi államigazgatási szervek és a főhivatalok 

A miniszterelnök, a kormány, a minisztériumok jogállása, megalakulása, 

feladatai, műkö- dése 

A kormányhivatalok és a járási hivatalok. a kormányablak 

 

Önkormányzati igazgatás Az 

önkormányzatiság és helyi közügy 

Az önkormányzati képviselők választása 

Az önkormányzatok típusai, megalakulásuk, 

feladat és hatásköre A helyi önkormányzatok 

működése, viszonya az állami szervekhez Az 

önkormányzatok államigazgatási feladatai 

A jegyző jogállása, fő feladatai 

 

Ügyviteli ismeretek 

Az ügyviteli folyamatok, az iratkezelés szakaszai, az ügyviteli 

dokumentumok kezelése A minősített adatok, a minősítésére 

vonatkozó szabályok, a minősítési eljárás folyamata A titkos 

ügykezelésre vonatkozó szabályok 

A számítógépes adatbázist kezelés, nyilvántartást készítés, adatgyűjtés, 

adatellenőrzés és adatszolgáltatás 

Informatikai, irodatechnikai eszközöket, berendezéseket használata, 

iratkezelési szoftvere- ket alkalmazása 

Különböző típusú hivatalos levelek, a jegyzőkönyv, feljegyzés, 

nyomtatvány, űrlap készí- tését 

Az adatvédelmi és adatbiztonsági előírásokat az ügyviteli tevékenységben 

 

A közigazgatási hatósági eljárás 

A közigazgatási eljárásjogi szabályozás kialakulása, rendszere, viszonya a 

szakigazgatási normákhoz 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapelvei, alanyi, 

tárgyi, területi és időbeli hatálya 

Hatáskör, illetékesség, eljáró hatóságok 

A hatósági ügy, az eljárás résztvevői, az eljárási 

cselekmények és a bizonyítás A közigazgatási hatósági 

eljárás szakaszai, lefolytatásának szabályai Döntéshozatal, 

döntésfajták 

A jogorvoslati és a végrehajtási eljárás 

Kormányablak ügyintézői ismeretek A 

Kormányablakok működése, feladatai, hatásköre 

Kormányablak ügyintéző feladatai 

Okmányirodai ügykörök 
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E-közigazgatás Az E-

közigazgatás 

Az elektronikus dokumentum jellemzői, előállítása, 

hitelesítése Az elektronikus ügyintézés feltételrendszere 

Az elektronikus ügyintézés menete 

Az elektronikus rendszerek biztonsága 

Biztonsági esemény és kezelése, adatkezelési 

incidens Ügyfélkapu/Hivatali kapu használata 

A magyarorszag.hu kormányzati portál 

szolgáltatásai Elektronikus közigazgatási 

szolgáltatások 

A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások 

Az elektronikus adatbázisok típusai az e-

közigazgatásban 

 

Határvédelmi ismeretek 

Határrendészeti alapismeretek: az államhatárral kapcsolatos alapfogalmak 

Az államhatárról szóló törvény feldolgozása, IJR alkalmazása a határőrizeti 

rendszerben A határrendészeti feladatokat meghatározó főbb jogi szabályzók 

A határrendészeti szolgálati ág feladatrendszere, felépítése. HRK helye, 

szerepe A Schengeni Határellenőrzési Kódex és Kézikönyv alapfogalmai 

A határforgalom-ellenőrzés: ellenőrzési módok (szisztematikus-célzott ellenőrzés), a 

határ- fogalom-ellenőrzés során alkalmazott technológiák, soron kívüli-, könnyített- és 

fokozott ellenőrzés 

Az úti okmányok, a határátléptető bélyegző és az úti okmányok lebélyegzésének 

szabályai Kompenzációs intézkedések és SIS találatkezelés 

Határvédelmi alapismeretek: tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet, tömeges 

migráció kezelése 

Államhatár rendjét közvetlenül veszélyeztető 

konfliktushelyzet Az államhatár rendje ellen irányuló 

erőszakos cselekmények 

 
 

JOGI ISMERETEK TANTÁRGY 170/170 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók ismerjék meg a polgári jog alapjait, szabálysértési alapfogalmakat, az egyes bűn- 

cselekmények és szabálysértések főbb jellemzőit. Ismerjék meg a helyszínbírságra vonatkozó 

általános szabályokat. A tanulók ismerjék meg a büntetőjog általános részének rendelkezéseit, 

a büntetőeljárás és a büntetésvégrehajtási jog alapjait. A kriminalisztika alapfogalmait, eszkö- 

zeit, módszereit. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó 

speciális elvárások 

Állami felsőfokú végzettség vagy rendvédelmi szakmai felsőfokú végzettség 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hatóság egyidejű 

értesítése mellett a 

bűncselekmény 

vagy szabálysértés 

elkövetésén tetten 

ért személyt elfogja, 

a hatóság kiérkezé- 

séig visszatartja. A 

bűncselekmény 

vagy szabálysértés 

elkövetéséhez hasz- 

nált, az elkövető 

birtokában lévő 

támadásra alkalmas 

eszközt elveszi. 

Ismeri a főbb polgári 

jogi fogalmakat 

(tulajdon, a birtok, a 

birtokvédelem és a 

jogos önhatalom. 

Ismeri a közigazga- 

tási hatósági és sza- 

bálysértési eljárások 

alapvető szabályait 

(hatásköri és illeté- 

kességi szabályok, 

vétkesség és társada- 

lomra veszélyesség, 

ügyfél és hatóság 

fogalma, főbb eljárá- 

si cselekmények és 

meghozható határo- 

zatok, szabálysértési 

és közigazgatási 

ügyekben. 

Ismeri a legjellem- 

zőbb szabálysértési 

(köznyugalom és 

tulajdon ellni, közle- 

kedési és közterület- 

re vonatkozó tényál- 

lások) és büntető 

tényállásokat (kor- 

rupciós, hivatali, 

köznyugalom elleni, 

vagyon elleni és 

vagyon elleni erő- 

szakos cselekmé- 

nyek, élet- és testi 

épség elleni cselek- 

mények, emberi 

szabadság és méltó- 

ság elleni, valamint 

hivatalos és közfel- 

adatot ellátó szemé- 

lyek elleni cselek- 

mények). 

Tisztában van a 

közveszély fogalmá- 

val és a közveszély 

helyszínének fogal- 

mával. Ismeri a 

büntetőeljárás alap- 

vető szabályait, az 

eljáró hatóságokat, 

az eljárásban érintett 

személyeket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elkötelezett a biz- 

tonság fenn-tartása 

és megőrzése iránt. 

Kész a tetten ért 

személy ellen sza- 

bályosan fellépni. 

A rendelkezésre 

álló információk 

alapján az optimális 

döntést hozza meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Különböző esz- 

közökkel képes 

rákeresni a tan- 

anyag témaköréhez 

illeszkedő, releváns 

információkra on- 

line forrásokban (pl. 

netjogtár) 
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A tantárgy témakörei 

 

Polgári jogi ismeretek A polgári jog 

fogalma 

A Polgári Törvénykönyv 

szerkezete A polgári jog alapelvei 

A személy fogalma 

Jogképesség, cselekvőképesség fogalma, az ember 

cselekvőképessége A személyhez fűződő jogok sérelmének esetei 

A személyhez fűződő jogok védelmének polgári jogi 

eszközei A szerződés fogalma 

A tulajdonjog alanya, tárgya és 

tartalma A birtok, a birtok fajtái 

A birtokvédelem és a jogos önhatalom 

 

Szabálysértési jogi ismeretek 

A szabálysértés alapjai, az elkövetők, eljáró hatóságok 

Szabálysértési eljárás lefolytatásának alapvető 

szabályai Helyszíni bírságra vonatkozó szabályok 

Rendzavars, 

Garázdaság 

Tulajdon elleni 

szabálysértés. 

Magánlaksértés 

Tiltott prostitúció 

Valótlanbejelentés 

Életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak 

megsértése Járművezetés az eltiltás hatálya alatt 

Személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelességek 

megszegése Csendháborítás 

Köztisztasági szabálysértés 

Veszélyeztetés kutyával 

Szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és -fogyasztás tilalmának 

megszegése Becsületsértés 

Koldulás 

A közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés 

Polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysér- 

tés 

A helyszín biztosításával kapcsolatos 

szabálysértés Ittas vezetés 

A közúti közlekedés rendjének 

megzavarása Engedély nélküli vezetés 

Érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés 

Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése 

A felsorolt szabálysértések elkövetési magatartásai, fogalomrendszere, elkövetője, szank- 

ciói, valamint elhatárolása más szabálysértésektől, bűncselekményektől 
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Büntetőjog általános rész 

A Btk. hatályai, bűncselekmény fogalma, elemei, bűntett, vétség, 

elkövetők A szándékosság és gondatlanság 

A szándékos bűncselekmény szakaszai, jogos védelem, végszükség, (kizáró, meg-szüntető 

okok), fiatalkorúakra vonatkozó különleges rendelkezések 

Az általános törvényi tényállás eleme 

 

Büntetőjog különös rész 

Korrupciós bűncselekmények: hivatali vesztegetés, hivatali vesztegetés elfogadása 

Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények: rablás, kifosztás, zsarolás, 

önbíráskodás 

Vagyon elleni bűncselekmények: lopás, rongálás, csalás, orgazdaság, jármű önkényes 

elvé- tele 

Köznyugalom elleni bűncselekmények: garázdaság, közveszéllyel fenyegetés 

Hivatalos személy elleni bűncselekmények hivatalos személy elleni erőszak, közfel-adatot 

ellátó személy elleni erőszak 

Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények: személyes adattal 

visszaélés, magánlaksértés, rágalmazás, becsületsértés 

Élet, testi épség, egészség elleni bűncselekmények: emberölés, testi sértés, segítség-nyújtás 

elmulasztása, cserbenhagyás 

Az egészséget veszélyeztető bűncselekmények: kábítószer kereskedelem, kábítószer bir- 

toklása 

Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények: hamis vád, hatóság félrevezetése, hamis 

tanúzás, bűnpártolás 

A közbiztonság elleni bűncselekmények: közveszély okozása 

 

Büntetőeljárás-jog 

A büntetőeljárás fogalma, jogforrásai, a büntetőeljárási törvény szerkezeti felépítése és ha- 

tálya 

A büntetőügyekben eljáró hatóságok és feladataik 

A büntetőeljárásban résztvevő személyek: a terhelt, a védő, a sértett, egyéb 

személyek A fiatalkorúakra vonatkozó külön szabályok 
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Kommunikáció a közszolgálatban megnevezésű tanulási terület a Közigazgatási ügyintéző szakmairány 

számára 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 335/335 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A közszolgálat területén folyó képzések egyik legfontosabb célja a tanulók kommunikációs 

készségeinek javítása. A tanulási terület elvégzésének célja olyan szakmai tudás nyújtása, 

amelynek birtokában a képzési területen dolgozó szakember stabil önismeret és stresszkezelé- 

si ismeretek birtokában képessé válik különböző kommunikációs helyzetekben szakszerű in- 

tézkedésekre. 

A tanulási terület tananyagában helyet kapnak az egyes segédtudományok alapismeretei is, 

amelyek segíthetnek a különböző személyiségtípussal rendelkező, eltérő élethelyzetben és 

érzelmi állapotban levő állampolgárok megértésében, a velük szembeni empatikus fellépés- 

ben. 

A tananyagban komoly súllyal szerepelnek a szakmai, hivatali és digitális kommunikáció is- 

meretanyagai is 

 

SZAKMAI KOMMUNIKÁCIÓ TANTÁRGY 31/31 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A szakmai kommunikációs tantárgy célja a rendőri intézkedésekhez igazodó, világos, egyér- 

telmű kommunikáció fejlesztése, a Rendőrség külső és belső kommunikációs elvárásainak 

megismertetése. 

A tanuló szerezze meg az egyes szakmai szituációk során szükséges képességeket, ismerete- 

ket, az ügyfélszolgálati kommunikáció, a panaszkezelés, a hivatalos kommunikációs helyze- 

tek során, a jelentések, beszámolók, jegyzőkönyvek készítésével kapcsolatos elvárásokat. 

Pszichológiai ismeretek segítségével képessé válik személyek ki- és meghallgatására, tömeg- 

kezelésre. 

Alapvető irat- és ügykezelési, adatvédelmi ismereteket szerez. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó 

speciális elvárások 

Állami felsőfokú végzettség 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

A képzés órakeretének legalább 40%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Hatékony és adek- 

vát módon kommu- 

nikál hivatali mun- 

kája során az állam- 

polgárokkal és saját 

munkatársaival. 

Ismeri az ügyfelek- 

kel történő kommu- 

nikációs szabályo- 

kat (köszönési és 

udvariassági szabá- 

lyok, hivatalos 
nyelvezet). 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megegyezésre töre- 

kedve határozottan 

kommunikál. 

 

Szakmai igényes- 

ségre, szakszerűség- 

re, pontosságra 

törekszik feladatel- 

látása során. 

 

Az adatvédelmi, irat 

és ügykezelési sza- 

bályok betartásával 

végzi hivatali mun- 

káját. 

 

 

 

 

 

 
 

A feladatkörében 

megtett intézkedé- 

sekről elöljárójának 

vagy felettesének 

írásbeli jelentést 

készít vagy szóban 

jelent a szervezeti 

előírások szerint 

Alkalmazói szinten 

ismeri a hivatalos 

kommunikáció 

műfaji jellemzőit. 

 

Alkalmazói szinten 

ismeri a jelentés, 

jegyzőkönyv, fel- 

jegyzés fő tartalmi 

követelményeire 

vonatkozó szakmai 

elvárásokat. 

 

Ismeri a hierarchi- 

kus szervezet hiva- 

talos írásbeli és 

szóbeli kommuni- 

kációjára vonatkozó 

szabályokat, elvárá- 

sokat, a szakmai 
nyelv kifejezéseit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Tájékoztatja az 

ügyfeleket az általa 

végzendő intézke- 

dés indokáról, a 

felhatalmazásáról, 

az intézkedés elleni 

panaszkezelési 
eljárásról. 

 

Ismeri az ügyfelek 

és állampolgárok 

tájékoztatására 

vonatkozó jogsza- 

bályi kötelezettség 

tartalmát. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 
 

A tantárgy témakörei 

 

A hivatalos kommunikáció műfaja 

A hivatalos szóbeli kommunikáció fejlesztése: a szóbeli megnyilatkozás. A 

hivatalos témájú írásbeli kommunikáció: a hivatalos szöveg jellemzői. 

A hivatalos levél felépítése, formai követelményei. Kiemelések, hitelesítés. 

Irattovábbítás elektronikus módon. 

Az önéletrajz írásának szabályai. Motivációs- vagy kísérőlevél. 

 

Ügyfélszolgálati kommunikáció, panaszkezelés Panasz és 

közérdekű bejelentés kommunikációs kezelése. 

Az írásbeli ügyfél-kommunikáció típusai, jellemzői. A válaszlevél. 
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Utasítások, feladatok megfogalmazása, fogadása 

Utasítások, kérések adása, illetve fogadása az udvarias kommunikáció szabályainak betar- tásával. 

 

A kommunikáció szerepe az ügyfélkommunikációban. A rendőri intéz- kedések 

kommunikációja 

Szervezeti kommunikáció: kommunikáció a szervezeten kívül és belül. A 

rendőri fellépés verbális és nonverbális eszközei. 

Helyzetnek megfelelő kommunikáció az intézkedések során különböző nemű, életkorú, társadalmi 

helyzetű, stb. személyekkel helyzetgyakorlatokban. 

Verbális és nonverbális kommunikációs jelzések megfigyelése, helyes értelmezése: sze- 

mélypercepció szakmai helyzetekben. 

 
 

DIGITÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ ÉS GÉPÍRÁS TANTÁRGY 242/242 ÓRA 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló a digitális kommunikáció és gépírás tanulása során a hivatali munkája során szüksé- 

ges infokommunikációs szakmai ismeretekhez jut. 

Megtanulja a hang- kép rögzítésének szabályait 

Rendvédelmi híradástechnikai ismereteket szerez. 

Hivatalos iratokat szerkeszt. 

Megtanulja az online hivatali ügyintézés alapjait. 

Magabiztos tízujjas vakírás gyakorlati ismeretekkel rendelkezik. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó 

speciális elvárások 

Érettségi végzettség és középfokú szakképesítés 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 
A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Irodatechnikai, 

információs és 

kommunikációs 

eszközöket, beren- 

dezéseket kezel, 

használ, adatrögzí- 

tést végez. 

Ismeri az alapvető 

szerkesztési, adat- 

nyilvántartási felü- 

letek felhasználói 

funkcióit, lehetősé- 

geit. 

 

 

Teljesen önállóan 

A jogszabályok és 

szakmai előírások 

által előírt doku- 

mentáció vezetésé- 

ben precizitás jel- 

lemzi. 
Precízen, igényesen 

 
 

Adatrögzítést végez 

informatikai, digitá- 

lis eszközökön. 
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A munkavégzéshez 

kötődő nyomtatvá- 

nyokat, beszámoló- 

kat, jelentéseket 

minden esetben 

pontosan, előírás- 
szerűen tölti ki. 

Azonosítja a külön- 

böző tevékenysé- 

gekhez köthető 

nyomtatványsablo- 

nokat és tudja tar- 

talmi egységeit 
értelmezni. 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

végzi dokumentáci- 

ós tevékenységét. 

Kellő empátiát 

tanúsít az ügyfelek 

irányába, a szüksé- 

ges mértékben ön- 

kritikus. 

Az ügyfelek véle- 

ményét tiszteletben 

tartva, törekszik a 

problémájuk haté- 

kony megoldására. 

Törekszik a hibátlan 

és pontos munka- 

végzésre. 

 

 

 

Az ügyfelekkel és 

szervezeten belül 

szóban, írásban és 

elektronikus formá- 

ban kommunikál, 

kapcsolatot tart. 

 

 

Ismeri az ügyfél- 

szolgálati elektroni- 

kus ügyintézéshez 

használt adatbázi- 

sokat és azok keze- 

lési módját. 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

Különböző esz- 

közökkel (sz.gép, 

mobil eszköz) képes 

regisztrálni és be- 

lépni az iskola 
elektronikus oktatá- 

si rendszerébe, 

felhasználóként 

önállóan rákeres 

segéd-anyagokra, 

teszteket, kérdőíve- 
ket tölt ki. 

Az ügyfelek szemé- 

lyes vagy írásos 

(papíralapú vagy 

elektronikus) meg- 

kereséseit (pl. pa- 

nasz, reklamáció, 

kifogás) kivizsgálva 

a keletkezett ügyet 

megoldja és az 

ügyintézés folyama- 

tában közreműkö- 

dik. 

 

 
Ismeri az ügyfél- 

kapcsolati speciális 

helyzetekhez illő 

kommunikációt 

(különböző nemű, 

életkorú, társadalmi 

helyzet). 

 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Bármely típusú 

szöveget tízujjas 

számítógépes adat- 

beviteli módszerrel 

gépel be. 

Alkalmazói szinten 

ismeri az elektroni- 

kus írástechnikát, a 

helyes test- és kéz- 

tartást, fogás- és 
leütéstechnikát. 

 

 
Teljesen önállóan 

 
Előkészíti a számí- 

tógépes íráskörnye- 

zetet. 

 

A tantárgy témakörei 

 

Gépelés, szövegformázás alapjai 

Szövegbeviteli technikák kialakítása, különös tekintettel számok, írásjelek, adatcsoportok 

hibátlan rögzítésére. 

Az iratok mentésének folyamata. 

Mentés nyomtatóra, fájlba. 

 

Hivatalos iratok szerkesztése 

Az ügyiratok típusai,szerkezeti elemei, részei. 

A hivatalos iratban alkalmazott nyelvtani szabályok. A 

hivatalos iratok formai követelményei 

 

E-kommunikáció 

Az elektronikus közlésforma alapvető udvariassági követelményei. Az 

elektronikus levél formai követelményei. 

Az elektronikus aláírás. 

Netikett. 
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Online ügyintézés. 

Űrlapok, nyomtatványok elektronikus kitöltése. Az 

Ügyfélkapu. 

A webes ügysegéd. 

 

Gépírás gyakorlat A tízujjas vakírás 

alapjai. 

Betűtanulás. Alaptartáson kívüli betűk írástechnikája. 

Gépírás-technikai alapgyakorlatok. Szövegmásolás, rögzítés, sebességfokozás. 

Írásbiztonság megerősítése. 

Különleges másolási feladatok. Diktátum. 

Idegen nyelvű gépírás. 

 
 

 SZAKMAI KOMMUNIKÁCIÓ IDEGEN NYELVEN TANTÁRGY 62/62 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A szakmai idegen nyelv tanításának célja a rendészet és közszolgálat ágazatban végzett mun- 

ka során alkalmazandó szakkifejezések elsajátítása, gyakorlása komplex szituációkhoz kap- 

csolódóan az önálló, egyre magasabb szintű idegen nyelvi kommunikáció érdekében 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó 

speciális elvárások 

A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az adott idegen 

nyelvből nyelvtanári végzettséggel. 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 
A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Külföldi állampol-   Elfogadja a tanulási  
gárokkal való Ismeri az üdvözlé-  szituációkban al- 

szakmai kommuni- sek, köszönések,  kalmazandó kom- 

kációja során al- 
kalmazza az idegen 

megszólítások, 
búcsúzás idegen 

Teljesen önállóan 
munikációs eszkö- 
zök fontosságát. 

nyelvű köszönése- nyelvi kifejezéseit,  Törekszik a saját 

ket, udvariassági módbeli segédigéit.  tanulási és munka- 

fordulatokat.   tevékenységében a 
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Kiválasztja a meg- 

felelő idegen nyelvi 

formulákat útbaiga- 

zításhoz. 

Megérti a segítsé- 

get, felvilágosítást 

kérő külföldi állam- 

polgár kérdéseit. 

Alkalmazási szinten 

ismeri az útbaigazí- 

táshoz szükséges 

kifejezéseket, mon- 

datokat. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

fejlődésre. 
Tanulási helyzetek- 

ben, szituációs 

feladatokban nyitott 

a tudását nővelő 

tevékenységekre. 

 

Udvarias felszólító 

mondatokat képez 

idegen nyelven. 

Képes idegen nyel- 

ven a rendészet és 

közszolgálat terüle- 

tén végzett munká- 

hoz kötődő, 

együttműködésre 

ösztönző, kérő, 

felszólító kommu- 

nikációra. Felvilá- 

gosítást ad az intéz- 

kedés folyamatáról 

és menetéről. A 

jelentés elkészítésé- 

hez adatot, informá- 

ciót gyűjt. 

 

 

 

 

 

 
Ismeri a felszólító 

mód képzésének 

lehetőségeit idegen 

nyelven. 

 

 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Idegen nyelven a 

személyi adatokat 

kikérdezi és az 

okmányokat elkéri 

probléma esetén 

visszacsatolást 

fogalmaz meg 

 
Ismeri az okmány- 

ellenőrzéshez kap- 

csolódó kifejezése- 

ket. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Idegen nyelven 

személy- és tárgyle- 

írásokról torzulás- 

mentes, valósághű 

adatokat gyűjt. 

Tudja a személy-és 

tárgyleíráshoz kap- 

csolódó kifejezése- 

ket. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Nyelvtani rendszerezés I. Leggyakoribb 

igeidők ismétlése. 

Múltra vagy jövőre vonatkozó kérdő mondatok szerkesztése, válaszadás. 

 

Nyelvtani rendszerezés II. Jelen, múlt és 

jövő idejű feltételes mód. Módbeli 

segédigék használata. 

Kérdésfeltevés, releváns válaszadás a szórendi, mondatszerkesztési szabályok 

betartásával, a prepozíciók és kötőszavak precíz használatával. 

 

Udvariassági formulák, utasítások, kérések idegen nyelven Napszaknak 

megfelelő köszönés. Bemutatkozás. 

Udvarias felszólító mondatok képzése. 

A témakörhöz kapcsolódó komplex helyzetgyakorlatok 
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Felvilágosítás, segítségnyújtás, útbaigazítás Gyakran 

előforduló kérdésekre adott válaszlehetőségek. Külföldi 

személy útbaigazítása. 

A témakörhöz kapcsolódó komplex helyzetgyakorlatok 

 

Személy- és tárgyleírás 

Személyleírásra vonatkozó kérdések állítása és válaszok értelmezése (eltűnt személy, tá- 

madó személy, stb. leírására történő rákérdezés, személyleírás felvétele). 

Tárgyleírás szókincse (elveszett/ ellopott tárgy leírására vonatkozó 

kérdések). A témakörhöz kapcsolódó komplex helyzetgyakorlatok. 

 

Okmányfajták 

Okmányok ellenőrzése, okmányok nevei, az ezekben szereplő adatok 

megnevezése. Az okmányellenőrzéssel kapcsolatos intézkedéshez szükséges 

kifejezések. 

Okmányok ellenőrzéséhez kapcsolódó felszólító mód és melléknévragozás elsajátítása, 

gyakorlása. 
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Speciális testnevelés megnevezésű tanulási terület a Közigazgatási ügyintéző szak- mairány számára 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 483/438 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tantárgy célja a tanulók fizikai állóképességének, erőnlétének fejlesztése, valamint a rendőri 

munka során alkalmazott önvédelmi technikák elsajátíttatása. A tanuló legyen képes a munka- 

végzéséhez kapcsolódó testi kényszer és kényszerítő eszközök szakszerű alkalmazására 

 

ERŐ- ÁLLÓKÉPESSÉG FEJLESZTÉS TANTÁRGY 144/93 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy célja a tanulók állóképességének folyamatos és szisztematikus javítása az életkori 

sajátosságok figyelembe vételével 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó 

speciális elvárások 

— 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 
A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Tartós, folyamatos 
Alkalmazói szinten 

tisztában van az erő, 

állóképesség és 

gyorsaság fejleszté- 

sének lehetőségei- 

vel, módszereivel. 

  

 

 
Nyitott a feladatok 

megértésére, és 

motivált azok sike- 

res végrehajtásában. 

Tudatosan alakítja 

életmódját, táplál- 

kozását. 

Betartja az erő- 

állóképesség- 

fejlesztő gyakorla- 

tok hatékony végre- 

hajtásához szüksé- 

ges szabályokat. 

 
önfejlesztő munkát  

végez a kötelező 

fizikai felmérések 
minél eredménye- 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

sebb végrehajtása  

érdekében.  

 Ismeri az egészsé-   

Egészséges életmó- 

dot él, és ezzel 

együtt egészséges 

étrendet követ. 

ges életmód alapel- 

veit, az egészséges 

emberi test műkö- 

dését és az egészsé- 

ges étrend összete- 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 vőit.  

Saját testsúlyával, 
Elsajátítja a saját 

testsúlyos és a súly- 

zós edzésgyakorla- 

tok hatékony végre- 

hajtását. 

  
illetve társa segítsé-  

gével edzi magát, Instrukció alapján 

amit súlyzós gya- részben önállóan 

korlatokkal is ki tud  

egészíteni  
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A tantárgy témakörei 

 

Fizikai állóképesség fejlesztés 

Az életkorhoz tartozó fizikai állóképesség fejlesztéséhez szükséges 

ismeretek. Az egészséges életmód elvei. Az egészséges táplálkozás. 

Erő- és állóképesség fejlesztése saját testsúllyal és társsal, kondicionáló gépekkel és 

egy, illetve kétkezes súlyzókkal. 

A rendvédelmi szerveknél és a Honvédségnél alkalmazott fizikai felmérések 

alapfeladatai- nak szabályos végrehajtási technikái: felülés, fekvőtámasz, helyből 

távolugrás, 4x10 m in- gafutás, 2000 m futás. 

 
 

ÖNVÉDELEM TANTÁRGY 216/106 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanulása során a tanuló képessé válik önmaga megvédésére, a saját magát és máso- 

kat ért jogtalan támadás kivédésére, az ellene támadók harcképtelenné tételére egyedül vagy 

társaival. Alkalmazói szinten megismeri az emberi test sérülékeny pontjait, és ezt az ismeretet 

használni tudja közelharcban 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó 

speciális elvárások 

— 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 
A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Önmaga védelmé-     
ben alkalmazza a   Nyitott a feladatok 

szabadulás techni- Alkalmazói szinten  megértésére, moti- 

káit, munkája során 
megakadályozza az 

ismeri a rendőri 
közelharc alaptech- 

Teljesen önállóan 
vált azok sikeres 
végrehajtásában. 

intézkedés alá vont nikáit.  Járőrtársával történő 

személy szabadulá-   együttműködés 

sát   során elfogadja a 

Elhárítja az eszkö- 

zös- és eszköz nél- 

küli jogtalan táma- 

dásokat. 

Ismeri a rendőri 

közelharc alap- 

technikáit. 

 
Teljesen önállóan 

kölcsönös függési 

helyzetet, és alkal- 

mazkodik hozzá. 
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Használja az aktív 

vagy a passzív 

ellenállás megtöré- 

sére kialakított 

technikákat. A 

helyzethez illeszke- 

dő elvezetési fogá- 
sokat alkalmaz. 

 

 
Ismeri a testi kény- 

szer alkalmazásának 

technikáit. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  

Különböző test- 

helyzetekben lévő 

személy bilincselé- 

sét végre tudja 
hajtani 

Tudja a szabályos 

bilincselési helyzet 

kialakításának tech- 

nikáit. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Rendőrbot alkalma- 

zását igénylő intéz- 

kedései során szak- 

szerű fogásokat, 

hárításokat hajt 

végre. 

 
Ismeri a rendőrbot 

alkalmazásának 

technikáit. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Személye vagy 

járőrpárja ellen 

indított támadásokat 

hatékonyan hárítja. 

Védekezési techni- 

kákat alkalmaz 

egyénileg vagy 

párban. 

Tevékenységét, 

magatartását társá- 

val összehangolja. 

 

 

 
Ismeri az egyénileg 

és járőrpárban vég- 

rehajtott védekezés 

technikáit. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Önvédelmi technikák Az emberi test 

sérülékeny pontjai. Gurulások, 

esések. 

Esés- és dobásgyakorlatok. 

Hajfogás, nyakfogás, csuklófogás hárítása. 

Alapütések és alaprúgások. 

Ütések: egyenes ütések, köríves ütések. 

Védések: fej, test és altest védése. 

Rúgások: térddel, térdre, lábszárra, gyomorra. 

Bot támadás és védése 

 

Közelharc alaptechnikák Szabadulás 

technikák. 

Eszközös és eszköz nélküli támadások elhárítása. 

Földrevitel, szabályos bilincselési helyzet kialakítása. 

Több ellenfél elleni védekezés egyénileg vagy járőrtárs segítségével 
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LÖVÉSZET TANTÁRGY 123/139 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A lövészet tantárgy tanításának célja a fegyverek szakszerű kezeléséhez szükséges jártasság 

kialakítása és megszilárdítása. A változó viszonyok és helyzetek között megtanítani a tüzelés 

fogásait és szabályait, készséggé fejleszteni a célok gyors, pontos leküzdését különböző kö- 

rülmények között más és más távolságokban, valamint tüzelési testhelyzetekben 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó 

speciális elvárások 

— 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

A képzés órakeretének legalább 75%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 
A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

A folyamatok ré- 

szekre bontásával 

képes a fegyelme- 

zett és fókuszált 

lövészeti gyakorlás- 

ra fejlődése érdeké- 

ben. 

Elsajátítja a pontos 

találat eléréshez 

alkalmazható mód- 

szereket, mint a 

fegyver helyes 

elsütését szárazgya- 

korlás keretében. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önmagára nézve 

kötelezőként fogad- 

ja el a lőkiképzés 

szabályrendszerét. 

 

A lőkiképzés min- 

den feladathelyze- 

tében felelősségtu- 

dattal tevékenyke- 

dik. 

 

Célzás, irányzás és 

az elsütés technikáit 

alkalmazva pontos 

lövés leadására 

törekszik. 

Ismeri a pontos 

lövés leadásának 

befolyásoló ténye- 

zőit. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

A célok gyors, 

pontos leküzdésére 

hajtja végre külön- 

böző körülmények 

között, más és más 

távolságokban. 

Összekapcsolja a 

lőfegyverekkel 

kapcsolatos ismere- 

teit, tudássémákat 

komplex lőgyakor- 

latok végrehajtása 
során. 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

A lőfegyverek 

használatával kap- 

csolatos ismeretei 

pontosak, a lőgya- 

korlattal kapcsola- 

tos biztonsági- és 

tiltó rendszabályo- 

kat munkavégzésére 

tekintettel értelme- 
zi, alkalmazza. 

 

 

 
Ismeri és betartja a 

biztonsági protokol- 

lokat. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 
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A tantárgy témakörei 

 

A lőfegyverek fajtái, működési elvei 

A légfegyverek megjelenése, helye a lőfegyverek körében. 

 

A légfegyverek csoportosítása, működési elvei. A légfegyverek 

fajtái. 

A légfegyverek működése. 

A légfegyverek működési mechanizmusuk alapján történő 

csoportosítása. A légfegyverek kalibere. Lövedék típusok. 

 

Lőelmélet, ballisztika Lövészeti 

alapismeretek 

 

Célzás, lehetséges célzási hibák A célzás 

közben elkövethető lehetséges hibák. 

A célzást támogató légzéstechnika. 

 

A pontos lövés feltételei, befolyásoló tényezők, az irányzék beállítása A pontos 

találat eléréséhez alkalmazható módszerek. 

A lövés pontosságát befolyásoló 

tényezők. Az irányzék beállítás 

jelentősége 

 

Biztonsági és módszertani szabályok 

A lőfegyverek használatával kapcsolatos biztonsági és tiltó szabályok 

 

Vezényszavak és utasítások a lőgyakorlaton A 

lőgyakorlaton elhangzó jellemző vezényszavak 

 

A fegyver ellenőrzése A fegyver 

ellenőrzése a lőgyakorlat előtt. 

A fegyver ellenőrzése a lőgyakorlat befejezése után 

 

Gyakorlati lőelőkészítő foglalkozás légfegyverrel 

A lőgyakorlatok végrehajtása során alkalmazott védőeszközök 

anyagismerete. A lőgyakorlatok végrehajtására vonatkozó szabályok. 

Lőgyakorlat végrehajtása álló helyzetből, légpuska céllapra és bukó célra. 

 

Lőgyakorlat airsoft maroklőfegyverre Pontossági 

lőgyakorlatok. 

Gyorsasági lőgyakorlatok. 

Komplex lőgyakorlatok tárcserével, fedezékhasználattal, egykezes fegyverfogással, erő- 

sebbik, gyengébbik kézzel. 

Lőgyakorlat zavaró körülmények között 
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Magánbiztonság és vagyonvédelem – Közigazgatási ügyintéző megnevezésű tanulá- si terület a 

Közigazgatási ügyintéző szakmairány számára 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 108/108 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület fő célja, hogy bevezesse a tanulókat a magánbiztonság területére, megértsék 

a közbiztonság, biztonság, magánbiztonság fogalmát, átlássák és megismerjék az állampolgá- 

rok saját biztonságuk érdekében és nem állami szervezetek működése keretében ellátható, 

biztonságukat védő vagy biztonsági szintjüket magasabb szintre emelő tevékenységeinek kö- 

rét. A személy- és vagyonvédelem c. tantárgy a civil vagyonvédelmi alapok körében a ma- 

gánbiztonság alapfogalmaival, főbb jogi szabályozóival, a magánbiztonsági piaci szolgáltatást 

nyújtókkal szembeni elvárásokkal foglalkozik. A személy- és vagyonvédelmi tevékenységek 

körében az egyes technikai és személyerős tevékenységeket és gyakorlásuk szakmai elvárásait 

tárgyaljuk. 

 

Személy- és vagyonvédelem - Közigazgatási ügyintéző tantárgy 108/108 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy a magánbiztonság alapfogalmaival (közrend, biztonság, közbiztonság, veszély, 

kockázat, veszélyeztetettség, biztonságérzet), főbb jogi szabályozóival (Alaptörvény, a sze- 

mély- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 

CXXXIII. törvény, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről személyiségi jogok, 

tulajdonjogi szabályai) ismertet meg a közrend és közbiztonság, biztonság fenntartása iránti 

elkötelezettség kialakítása érdekében. A vagyonőr általános feladatai (bűnmegelőzés, megbí- zó 

jogos érdekeinek képviselete), általános etikai elvárások, szakmai követelmények ismerete a 

pontos és piac által elvárt feladatvégzéshez szükséges. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

— 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A megbízó által 

meghatározott tar- 

talmú őrutasítás 

alapján az őrzött 

létesítménybe törté- 

nő be- és kiléptetést 

a személyek azono- 

sításával, csomag- 

juk és/vagy gépjár- 

művek átvizsgálá- 

sával végzi. 

Ismeri a magánbiz- 

tonsági szolgáltatá- 

sok rövid történetét, 

a jellemző rendvé- 

delmi és rendészeti 

tevékenységeket 

(személy- és va- 

gyonvédelem) főbb 

jogi szabályozóit, az 

egyes tevékenysé- 

gek gyakorlásának 

főbb feltételeit. 

 

Alkalmazói szinten 

ismeri a személy 

be- és kiléptetés 

szabályait, az tevé- 

kenység végzéséhez 

alkalmazott IKT 

eszközök használa- 

tát. 

 

Ismeri a kulcsnyil- 

vántartás szerepét, a 

kiadás- és visszavé- 

telezés jellemzőit és 

dokumentálását, a 

kulcs felvételi- 

jogosultság vizsgá- 

latára vonatkozó 

szakmai szabályo- 

kat. 

 

Alkalmazói szinten 

ismeri a gépjármű 

átvizsgálás szabá- 

lyait be-és kilépés 

esetére. 

Alkalmazói szinten 

ismeri a csomag-, 

szállítmány-, és 

áruellenőrzés és 

átvizsgálás szabá- 
lyait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

Feladatát éberen és 

kritikus szemlélettel 

végzi. 

A lehetséges riasz- 

tási eseményeket 

éber és kritikus 

módon figyeli. Az 

eszközök adatait 

folyamatosan frissí- 

ti. 

Ismeri a járőrszol- 

gálat ellátására 

vonatkozó jogi és 

szakmai szabályo- 

kat. Ismeri a hely- 

színbiztosítás szak- 

mai elvárásait. 

A szolgálat átadása 

és átvétele fegyel- 

mezetten, precízen 

és szabályosan 

dokumentáltan 

történik. Szolgálati 

elöljáróival és társa- 

ival tisztelettel 

kommunikál. Szol- 

gálatát kulturáltan, 

az alaki előírások- 

nak megfelelően 

látja el. 

Tiszteletben tartja 

és elfogadja a fel- 

adatellátásra vonat- 

kozó elvárásokat, 

szabályokat. A 

hierarchikus szerve- 

zeti kultúrára érték- 

ként tekint. 

Precizitás, kritikus 

szemlélet, éberség a 

munkavégzés során. 

Nagyfokú együtt- 

működés a végre- 

hajtásban résztve- 

vők között. 

Elkötelezett a biz- 

tonság fenntartása 

és megőrzése iránt. 

Kész a tetten ért 

személy ellen sza- 
bályosan fellépni. 

 

Az összeköttetésre 

szolgáló és a telepí- 

tett biztonságtech- 

nikai eszközök, 

rendszerek kezelés- 

ével objektumot 
őriz. 

Ismeri a főbb objek- 

tumvédelmi rend- 

szereket és megol- 

dásokat, a védelmi 

szinteket, a rádió- 

forgalmazás eszkö- 

zeit és szabályait. 

 

 

Teljesen önállóan 
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Belső és közterületi 

járőrszolgálatot lát 

el, valamint hely- 

színellenőrzést 

végez a riasztásra 

kivonuló 
szolgálat tagjaként. 

Ismeri a járőrszol- 

gálat ellátására 

vonatkozó jogi és 

szakmai szabályo- 

kat. Ismeri a hely- 

színbiztosítás szak- 
mai elvárásait. 

 

 

Teljesen önállóan 

Kész saját vagy 

mások védelmében 

kényszerítő testi erő 

vagy kényszerítő 

eszköz használatá- 

val fellépni. 

Elkötelezett a táma- 

dás elhárítása során 

a fokozatosság, 

eredményesség, 

szükségesség és 

arányosság elveinek 

betartásában. 

Az élet- és testi 

épség védelmét 

szem előtt tartja az 

intézkedés során. 

Pártatlan és szabá- 

lyos munkavégzés a 

rend fenntartásának 

érdekében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A megbízó és a 

foglalkoztató által 

előírt rendben átad- 

ja és átveszi a szol- 

gálatot. 

Ismeri a szolgálat 
ellátásnak szabálya- 

it (szolgálat átadása 

és átvétele, infor- 

mációk rögzítése a 

szolgálati dokumen- 

tumokban, szolgála- 

ti érintkezés szabá- 

lyai, szolgálat ellá- 

tására vonatkozó 

alaki szabályok.) 

 

Tisztában van a 

megbízó és a fog- 

lalkoztató fogalmá- 

val, a megbízás és a 

munkaszerződés, 

hivatásos szolgálati 

viszony főbb jel- 

lemzőivel, a mun- 

kavégzésre vonat- 

kozó munka-, bal- 

eset- és környezet- 

védelmi szabályok- 

kal. Ismeri a tűzvé- 

delmi és tűzmeg- 

előzési szabályokat, 

a tűzoltó készülék 

használatát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

Pénz- és értékszállí- 

tást végez, szállít- 

mányt kísér. 

Ismeri és alkalmaz- 

za a pénz- és érték- 

szállításra vonatko- 

zó biztonsági köve- 

telményeket. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 
 

Elsősegélyt nyújt és 

újraélesztést végez 

szükség 

esetén. 

Ismeri az elsőse- 

gélynyújtás eszkö- 

zeit és használatuk 

módját. 

 

Ismeri az újraélesz- 

tési technikákat és 

módszertant. 

 

 

 
Teljesen önállóan 
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A hatóság egyidejű 

értesítése mellett a 

bűncselekmény 

vagy szabálysértés 

elkövetésén tetten 

ért személyt elfogja, 

a hatóság kiérkezé- 

séig visszatartja és a 

bűncselekmény 

vagy szabálysértés 

elkövetéséhez hasz- 

nált, az elkövető 

birtokában lévő 
támadásra alkalmas 

eszközt elveszi. 

Ismeri a közigazga- 

tási  hatósági  és 

szabálysértési eljá- 

rások alapvető sza- 

bályait (hatásköri és 

illetékességi szabá- 

lyok, ügyfél   és 

hatóság  fogalma, 

főbb eljárási cse- 

lekmények és hatá- 

rozat, jogorvoslat). 

Ismeri a legjellem- 

zőbb szabálysértési 

és büntető tényállá- 

sokat (köznyugalom 

elleni, vagyon elle- 

ni, vagyon   elleni 

erőszakos  cselek- 

mények, élet-és testi 

épség  elleni   cse- 

lekmények, emberi 

szabadság és méltó- 

ság elleni, valamint 

hivatalos és közfel- 

adatot ellátó szemé- 

lyek elleni cselek- 

mények). Tisztában 

van a közveszély 

fogalmával   és   a 

közveszély helyszí- 

nének fogalmával. 

Ismeri a tulajdon, a 

birtok, a birtokvéde- 

lem és a jogos ön- 

hatalom fogalmát. 

Felismeri a jogos 

védelmi és a vég- 

szükség helyzetet. 

 

Ismeri a jogtalan 

támadás elhárítására 

használt eszközök 

használati módját 

(gumibot, vegyi 

eszköz, lőfegyver), 

a kényszerítő testi 

erő alkalmazásának 

módját, és az azok 

alkalmazására vo- 

natkozó jogszabályi 

és szakmai, taktikai 
előírásokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 
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Tevékenysége vég- 

zése során a rend- 

védelmi szervekkel, 

a biztosításban 

résztvevő biztonsági 

szolgálatokkal, 

szervezőkkel 

együttműködik. 

Ismeri a rendvé- 

delmi szervek 

(rendőrség, kataszt- 

rófavédelem, bünte- 

tés-végrehajtás), 

más rendészeti 

jogkörrel ellátott 

társszervek felada- 

tait, hatáskörét. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

  

Rendezvények 

(kulturális, sport, 

egyéb tömeg ren- 

dezvények) biztosí- 

tását végzi, eltávo- 

lítja a rendezvényt 

akadályozó, zavaró 
személyeket. 

Ismeri a rendezvény 

szervezésének, 

engedélyezésének 

főbb szabályait, a 

szervezők és részt- 

vevők főbb jogait és 

kötelességeit. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Kereskedelmi- 

logisztikai létesít- 

ményeket őriz a 

megbízó és a fog- 

lalkoztató utasítása 
szerint. 

 
Ismeri a mechani- 

kus és elektronikus 

védelmi eszközöket. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

A civil vagyonvédelem alapjai 

A civil vagyonvédelem kialakulása, közbiztonság-magánbiztonság fogalma, elhatárolása 

(azonosságok, különbségek), a közrend, biztonság, közbiztonság, veszély, kockázat, veszé- 

lyeztetettség, biztonságérzet fogalmai 

A biztonság állampolgári megteremtésének és fenntartásának jogi alapjai (Alaptörvény, a 

személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. 

évi CXXXIII. törvény (SzVMt.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tör- vény) 

A vagyonőr általános feladatai (bűnmegelőzés, megbízó jogos érdekeinek képviselete), a 

személy-, és vagyonvédelmi tevékenység ellátásának szabályai, általános etikai elvárások, 

szakmai követelmények, az SzVMt. hatálya, alkalmazási feltételek, adatkezelés, titoktartás, a 

tevékenység hatósági ellenőrzése, vagyonőri intézkedéssel szembeni elvárások 

 

A személy- és vagyonvédelmi tevékenységek 

A személy- és vagyonvédelmi tevékenységek célja, struktúrája és a szolgálat ellátása A 

személy- és vagyonvédelmi tevékenységek főbb területei: 

Közterületnek nem minősülő létesítmény őrzése (személyek ki- és beléptetése, csomag és 

gépjármű átvizsgálás, ruházat átvizsgálás, áru- és szállítmány ellenőrzé- se, kulcsok ki-adása, 

ittasság ellenőrzés, tiltott tárgy bevitele) 

Rendezvények biztosítás (rendező, szervező, részt vevők jogai és kötelezettségei, 

intézkedések), sportrendezvények külön szabályai 

Pénz-, és értékszállítás és kísérés 

Biztonsági rendszerek révén végzett tevékenységek (távfelügyelet) 

Kereskedelmi egységek védelme 

A vagyonőri intézkedések (felhívás, felszólítás, tiltás, tájékoztatás, arányos mérvű testi erő 

alkalmazása, tetten ért személy elfogása és visszatartása, ruházat átvizsgálása, rendkívüli 
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események esetén történő intézkedések, közveszély és közveszély helyszínének fogalma, 

elhatárolása, helyszínbiztosítás szabályai) 

Támadáselhárító eszközök (támadás, jogos védelem, végszükség fogalma, közös szabá- lyok, 

gumibot, vegyi eszköz, őrkutya, lőfegyver alkalmazásának külön szabályai) 
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Közszolgálat és rendvédelem megnevezésű tanulási terület a Rendészeti technikus szakmairány számára 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 480/480 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A közszolgálat és rendvédelem területén folyó képzések célja az olyan szakmai tudás nyújtá- 

sa, amelynek birtokában a rendvédelemhez tartozó legjellemzőbb munkakörök betöltéséhez 

szükséges kompetenciák elsajátíthatók. A gyakorlatorientált felkészítés, a jogszerű, szakszerű 

intézkedések, a kulturált szolgálati fellépés, a polgárbarát, szolgáltató, diszkriminációmentes 

magatartás és intézkedési stílus elsajátíttatása. A tanuló pozitív személyiségjegyeinek kialakí- 

tása, megerősítése, a kreatív, önálló és kezdeményező képes, határozott, öntudatos, szakmai- 

lag és társadalmilag motivált, magas fokú erkölcsiséggel és felelősségérzettel rendelkező olyan 

fegyelmezett rendésszé nevelése, akiben harmonikusan kialakul a közszolgálathoz szükséges 

erkölcsi, szellemi és fizikai alkalmasság, a korruptív magatartás elutasítása, a to- vábbképzés, 

az önművelés és az élethosszig tartó tanulás iránti igény. Épp ezért a tananyag- ban komoly 

súllyal szerepelnek az alapvizsgához szükséges ismeretek, valamint a rendvédel- mi alap-

szolgálati, jogi és közigazgatási ismeretanyagai is. 

 
Rendvédelmi szervek és alapfeladatok tantárgy ..................................................................... 155/155 óra 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló ismerje meg a rendőrség, feladatát, működését, szervezeti felépítését. Sajátítsa el a 

határrendészeti alapismereteket. Ismerje meg a közlekedés alapfogalmait és a KRESZ alapve- 

tő szabályait. Ismerje meg a kriminalisztika alapfogalmait, eszközeit, módszereit. A tanuló 

ismerje meg a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtás feladatát, működését, szervezeti 

felépítését. Sajátítsa el a tűzoltó és tűzmegelőzési, szerezzenek iparbiztonsági, illetve kataszt- 

rófavédelmi alapismereteket, katasztrófavédelmi műszaki ismereteket 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Állami felsőfokú végzettség vagy rendvédelmi szakmai felsőfokú végzettség 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

A képzés órakeretének legalább 10%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

 

 

Tevékenysége 

végzése során a 

rendvédelmi 

szervekkel 

együttműködik. 

Ismeri a rendvé- 

delmi 

szervek (rendőrség, 

iparbiztonság és 

katasztrófavédelem, 

büntetés- 

végrehajtás) felada- 

tait, hatáskörét. 

Ismeri a tűzvédelmi 

és tűzmegelőzési 

szabályokat, a tűz- 

oltó készülék hasz- 

nálatát. 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 
A rendelkezésre 

álló információk 

alapján az optimális 

döntést hozza meg. 
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Hivatalból vagy 

kérelemre hatósági 

eljárást folytat, 

elektronikus ügyin- 

tézést végez. 

Ismeri a határvéde- 

lemmel kapcsolatos 

és a határforgalom 

ellenőrzés schenge- 

ni elveit, formáit, 

módjait, az utas 

kategóriákat, a 

Schengeni Informá- 

ciós Rendszer jelzé- 

seit. Ismeri a sze- 

mélyek és gép- 

járművek okmánya- 

it, azok biztonsági 

jegyeit és hamisítá- 

suk jellemző megje- 

lenési formáit Isme- 

ri a közlekedési 

alapfogalmakat, a 

közlekedésben való 

részvétel fel-tételeit 

(KRESZ alapisme- 

retek). Ismeri a 

kriminalisztika hét 

alapkérdését és az 

azokra adandó vála- 

szok meghatározá- 

sának lehetőségeit. 

Ismeri a nyom és 

anyagmaradványok 

meghatározására, 

elemzésére és a 

gyakorlati tevé- 

kenységre vonatko- 

zó előírásokat. Tisz- 

tában van a hivatá- 

sos szolgálati jogvi- 

szony főbb jellem- 

zőivel, a munka- 

végzésre vonatkozó 

munka-, baleset- és 

környezetvédelmi 

szabályokkal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ismeri és használja 

a közigazgatási 

ügyek elektronikus 

rendszereit (ügyfél- 

kapu, hivatali kapu) 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

A Rendőrség szervezeti felépítése és szolgálati tagozódása 

A rendőrséggel szemben, tevékenységét meghatározó jogszabályok, a rendőrség feladatai A 

rendőrség működése, szervezeti felépítése 

A rendőrséggel szembeni társadalmi elvárás 

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a belső bűnmegelőzési és 

bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, az országos idegenrendészeti főigazgatóság, vala- mint a 

terrorizmust elhárító szerv felépítése, feladatai 

Rendőrség szolgálati ágai, szolgálatai és szakszolgálatainak ismerete 



481  

A határrendészeti és közlekedési szolgálati ág 

Határrendészeti alapismeretek: az államhatárral kapcsolatos alapfogalmak 

Az államhatárról szóló törvény feldolgozása, IJR alkalmazása a határőrizeti rendszerben A 

határrendészeti feladatokat meghatározó főbb jogi szabályzók 

A határrendészeti szolgálati ág feladatrendszere, felépítése. HRK helye, szerepe A 

Schengeni Határellenőrzési Kódex és Kézikönyv alapfogalmai 

A határforgalom-ellenőrzés: ellenőrzési módok (szisztematikus-célzott ellenőrzés). A ha- 

tárfogalom-ellenőrzés során alkalmazott technológiák. Soron kívüli-, könnyített- és foko- zott 

ellenőrzés 

Az úti okmányok, a határátléptető bélyegző és az úti okmányok lebélyegzésének szabályai 

Kompenzációs intézkedések és SIS találatkezelés 

Határvédelmi alapismeretek: tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet, tömeges migráció 

kezelése 

Államhatár rendjét közvetlenül veszélyeztető konfliktushelyzet Az 

államhatár rendje ellen irányuló erőszakos cselekmények 

Közlekedési alapfogalmak; közlekedésben való részvétel feltételei 

KRESZ alapismeretek 

Bódultság, ittasság vizsgálat végrehajtása, iratkészítés, eszközök használata 

 

Kriminalisztika 

A kriminalisztika fogalma, tárgya, felosztása A 

krimináltechnika fogalma, rendszere 

A büntetőeljárási cselekményekkel kapcsolatos krimináltaktikai ajánlások és módszerek A 

nyom és anyagmaradvány meghatározása, a nyomok osztályozása 

Nyomokból és anyagmaradványokból levonható következtetések 

Kriminalisztikai gyakorlati tevékenység nyomokkal, anyagmaradványokkal 

A kriminalisztika hét alapkérdés ismerete és ennek jelentésben történő megjelenítése 

 

Iparbiztonság és katasztrófavédelmi alapismeretek Katasztrófák elleni 

védekezés alapjai 

A katasztrófavédelem hazai jogszabályi alapjai A 

katasztrófák csoportosítása, jellemzői 

Magyarország jellemző katasztrófaveszélyeztetettsége 

Iparbiztonsági alapismeretek, az iparbiztonsági hatósági eljárások fajtái, hatásköri és illeté- kességi 

szabályai 

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos feladatok rendszere 

Veszélyes anyagok közúti, vasúti, vízi és légi szállításának alapvető szabályai 

 

Tűzoltó és tűzmegelőzési ismeretek Égéselmélet és 

oltóanyag alapismeret 

Az égés és a tűz általános jellemzése, fogalma, kialakulása, terjedése, osztályozása A tűz 

kísérő jelenségei, paraméterei zónái, veszélyei 

Az égés megszűntetésének módjai 

Tűzoltóanyagok jellemzése, csoportosítása, felhasználási lehetőségei A 

tűzoltó vízsugár képzése, formái és ezek jellemzése 

Tűzoltási és műszaki mentési alapismeretek A 

tűzmegelőzés helye, szerepe 

Személyek biztonságát szolgáló szabályok rendszere A 

tűzoltó készülékekkel kapcsolatos alapfogalmak 
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Büntetés-végrehajtási alapismeretek A büntetés-végrehajtási 

szervezet felépítése, feladatai Az elítéltek reintegrációja 

Az elítéltek jogai, azok korlátozása, szünetelése, kötelezettségeik A 

büntetések végrehajtása, a végrehajtás fokozatai 

A büntetés-végrehajtás intézményei 

A börtön sajátos környezete, a börtön személyzete, a fogvatartotti hierarchia, informális háló 

 

Tűzvédelmi és egészségügyi alapok 

Munka- és tűzvédelem, valamint a környezetvédelem és környezetgazdálkodás alapvető szabályai 

A munkavédelmi szabályok, előírások gyakorlati alkalmazása 

A környezetvédelmi szabályok gyakorlatban történő alkalmazása 

 
 

SZOLGÁLATI ISMERETEK TANTÁRGY ............................................................................................... 124/124 óra 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló ismerje meg a szolgálatellátás általános szabályait, a rendőri szolgálatellátás szabá- lyait 

és a kényszerítő eszközöket, valamint használhatóságuk szabályait. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Állami felsőfokú végzettség vagy rendvédelmi szakmai felsőfokú végzettség 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

A képzés órakeretének legalább 10%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belső és közterületi 

járőrszolgálatot lát 

el, valamint hely- 

színellenőrzést 

végez a riasztásra 

kivonuló szolgálat 

tagjaként. 

Ismeri a járőr- 

szolgálat ellátására 

vonatkozó jogi és 

szakmai szabályo- 

kat. Ismeri a hely- 

színbiztosítási elvá- 

rásokat. 

Ismeri a szolgálat 

ellátásnak szabálya- 

it (szolgálat átadása 

és átvétele, infor- 

mációk rögzítése a 

szolgálati dokumen- 

tumokban, szolgála- 

ti érintkezés szabá- 

lyai, szolgálat ellá- 

tására vonatkozó 

alaki szabályok. 

Tisztában van a 

rendőri intézkedés és 

a szolgálati fellé- 

pés 

alapkövetelményei- 

vel. 

Ismeri a rendőrség- 

nél használt kény- 

szerítő eszközök 

(testi kényszer, 

bilincs, rendőrbot, 

vegyi eszköz, lő- 

fegyver) biztonsá- 

gos használati mód- 

ját, és az azok al- 

kalmazására vonat- 

kozó jogszabályi és 

szakmai, taktikai 
előírásokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

 
Szolgálatát alaposan 

és határozottan látja 

el, társaitól is precíz 

munkavégzést vár 

el. 

 

A szolgálat átadása 

és átvétele precízen 

és szabályosan 

dokumentáltan 

történik. 

 

Szolgálati elöljárói- 

val és társaival 

tisztelettel kommu- 

nikál. Szolgálatát 

kulturáltan, az alaki 

előírásoknak megfe- 

lelően látja el. 

 

Tiszteletben tartja 

és elfogadja a fel- 

adatellátásra vonat- 

kozó elvárásokat, 

szabályokat. A 

hierarchikus szerve- 

zeti kultúrára érték- 

ként tekint. 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Rendőri szolgálati ismeretek Szolgálati feladatok 

ellátásának általános szabályai 

A szolgálati fellépés módja és tartalmi követelményei 

Őr-járőrszolgálati forma: járőr, őrszolgálat, kísérőőr, rendkívüli őr, eligazítás, beszámolta- tás, váltás 

rendje 

Az egyes szolgálati időrendszerekre vonatkozó szabályok 

A titoktartásra, az ajándék és jutalom elfogadására, valamint a nyilvános szereplésre vo- natkozó 

szabályok 

A felvilágosítás adás és kérés szabályai 

A szolgálati fellépés módja és tartalmi követelményei 
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Rendőri intézkedések Az intézkedési 

kötelezettség 

A rendőri intézkedések közös elvei, szabályai, követelményei 

A rendőri intézkedések fajtái, csoportosítása, a jogszerű és szakszerű rendőri intézkedés alapjai, a 

rendőri intézkedéssel szembeni követelmények, alapelvek megismerése 

A rendőri intézkedés akadályainak elhárítása, a segítség és eszközök igénybevételének szabályai 

Korrupciós cselekmények megelőzése, visszaszorítása 

A rendőri fellépés helyszínei: magánlakás, közterület, nyilvános helyek, különleges helyek, 

határterület, közbiztonságra különösen veszélyes eszközök-kel kapcsolatos rendőri intéz- kedések 

rendje 

Személyi szabadságot nem korlátozó intézkedések: felvilágosítás adás, kérés, figyelmezte- tés, 

segítségnyújtás, feltartóztatás, igazoltatás, ruházat, csomag, jármű átvizsgálás, fokozott ellenőrzés, 

helyszínbiztosítás 

Személyi szabadságot korlátozó intézkedések: személyi szabadság fogalma, tartalma, kö- zös 

szabályok, elfogás, előállítás, biztonsági int., elővezetése esetei, iskola kerülő gyere- kekkel 

kapcsolatos intézkedések 

Rendőri intézkedés folyamata 

A rendőri intézkedést befolyásoló tényezők felismerése és megfelelő kezelése 

Járőrfelszerelés elemeinek megismerése 

A rendőri intézkedés helyszínének helyes megválasztása 

A rendőri intézkedés során alkalmazott biztonsági alakzatok 

Rádióforgalmazás, szakrendszerek helyszíni elérése 

Az igazoltatás végrehajtásának gyakorlata 

A ruházat, csomag és járműátvizsgálás végrehajtásának gyakorlata Rendőri 

intézkedés végrehajtása talált tárgy esetén 

A személyi szabadságot nem korlátozó intézkedések taktikáinak elmélyítése szituációs fel- adatok 

végrehajtása során 

 

Kényszerítő eszközök 

A kényszerítő eszközök alkalmazásának jelentősége, a kényszerítő eszközök fajtái A 

kényszerítő eszközök alkalmazásának közös szabályai 

A kényszerítő eszközök csoportosítása Testi 

kényszer 

Bilincs 

Vegyi eszköz, elektromos sokkoló eszköz, rendőrbot, kardlap, illetőleg más eszköz alkal- mazása 

A szolgálati kutya alkalmazása Útzár, 

megállásra kényszerítés 

Lőfegyverhasználat szabályai 

Csapaterő, tömegoszlatás 

A büntetés-végrehajtásnál rendszeresített kényszerítő eszközök, alkalmazásuk eltérő szabá- lyai 
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Rendvédelem etika, a Rendőri Hivatás Etikai Kódexe Rendvédelmi etika: 

A rendvédelmi hivatás sajátosságai 

Az etika kérdései a rendvédelmi munkában 

Helyzetgyakorlatok 

A rendőri hivatás Etikai Kódexe A 

rendőr szakmai magatartása 

A rendőri korrupció fajtái, megelőzése; hatása a szakma társadalmi megítélésére, helyzet- gyakorlatok 

 
 

Jogi ismeretek - Rendészeti technikus tantárgy 139/139 óra 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló ismerje meg a polgári jog alapjait, szabálysértési alapfogalmakat, az egyes bűncse- 

lekmények és szabálysértések főbb jellemzőit. Ismerje meg a helyszínbírságra vonatkozó álta- lános 

szabályokat. A tanuló ismerje meg a büntetőjog általános részének rendelkezéseit, a büntetőeljárás 

és a büntetés - végrehajtási jog alapjait. A kriminalisztika alapfogalmait, eszkö- zeit, módszereit. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Állami felsőfokú végzettség vagy rendvédelmi szakmai felsőfokú végzettség 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, 

attitűdök 

Általános és 

szak- mához 

kötődő digitális 

kompe- tenciák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A hatóság 

egyidejű 

értesítése 

mellett a 

bűncselekmény 

vagy 

szabálysértés 

elkövetésén 

tetten 

ért személyt 

elfogja, a 

hatóság 

kiérkezé- séig 

visszatartja. A 

bűncselekmény 

vagy 

szabálysértés 

elkövetéséhez 

hasz- nált, az 

elkövető 

birtokában lévő 
támadásra 

alkalmas 

eszközt elveszi. 

Ismeri a főbb 

polgári jogi 

fogalmakat 

(tulajdon, a 

birtok, a 

birtokvédelem és 

a 

jogos önhatalom. 

Ismeri a 

közigazga- tási 

hatósági és sza- 

bálysértési 

eljárások 

alapvető 

szabályait 

(hatásköri és 

illeté- kességi 

szabályok, 

vétkesség és 

társada- lomra 

veszélyesség, 

ügyfél és hatóság 

fogalma, főbb 

eljárá- si 

cselekmények és 

meghozható 

határo- zatok, 

szabálysértési és 

közigazgatási 

ügyekben. 

Ismeri a 

legjellem- zőbb 

szabálysértési 

(köznyugalom 

és 

tulajdon elleni, 

köz- lekedési és 

közterü- letre 

vonatkozó 

tényállások) és 

bün- tető 

tényállásokat 

(korrupciós, 

hivatali, 

köznyugalom 

elleni, vagyon 

elleni és 

vagyon elleni 

erő- szakos 

cselekmé- 

nyek, élet-és 

teszi 

épség elleni 

cselek- mények, 

emberi 

szabadság és 

méltó- ság 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elkötelezett a 

biz- tonság 

fenn-tartása és 

megőrzése iránt. 

Kész a tetten ért 

személy ellen 

sza- bályosan 

fellépni. 

A 

rendelkezésr

e álló 

információk 

alapján az 

optimális 

döntést hozza 

meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Különböző 

eszkö- zökkel 

képes ráke- 

resni a tan-

anyag 

témaköréhez 

illesz- kedő, 

releváns in- 

formációkra 

online 

forrásokban (pl. 

netjogtár) 
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elleni, valamint 

hivatalos és 

közfel- adatot 

ellátó szemé- 

lyek elleni 

cselek- 

mények). 

Tisztában van a 

közveszély 

fogalmá- val és a 

közveszély 

helyszínének 

fogal- mával. 

Ismeri a 

büntetőeljá- rás 

alapvető szabá- 

lyait, az eljáró 

ható- ságokat, az 

eljárás- 

ban érintett 

szemé- lyeket. 
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Hatósági 

jogköré- ben 

eljárva a közte- 

rületen vagy 

jog- szabályban 

megha- tározott 

más terüle- ten 

(erdő, mező, 

természetvéde

lmi terület, 

szőlő, tó) 

elkövetett 

szabály- 

talankodóval 

szem- ben 

figyelmeztetést 

alkalmaz, 

helyszíni 

bírságot szab ki, 

feljelentést 

tesz vagy 

egyéb intéz- 

kedést 

foganatosít 

szükség esetén 

egy tanult 

idegen nyel- 

ven is a 

szabályta- 

lanság meg- 

szüntetése 

érdeké- ben. 

Ismeri a 

legjellem- zőbb 

szabály-sértési 

(köznyugalom és 

tulajdon elleni, 

közlekedési és 

köz- tisztasági, 

állatvé- delmi 

tényállások) és 

büntető 

tényállá- sokat 

(korrupciós, 

hivatali, 

köznyuga- lom 

elleni, vagyon 

elleni és vagyon 

elleni erőszakos 
cselekmények, 

élet- és testi 

épség elleni 

cselekmények, 

emberi 

szabadság és 

méltóság elleni, 

valamint 

hivatalos 

és 

közfeladatot 

ellátó 

személyek 
elleni 
cselekmények 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

  

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Polgári jogi ismeretek 

A polgári jog fogalma 

A Polgári Törvénykönyv szerkezete A polgári 

jog alapelvei 

A személy fogalma 

Jogképesség, cselekvőképesség fogalma, az ember cselekvőképessége A 

személyhez fűződő jogok sérelmének esetei 

A személyhez fűződő jogok védelmének polgári jogi eszközei A szerződés 

fogalma 

A tulajdonjog alanya, tárgya és tartalma A birtok, a 

birtok fajtái 

A birtokvédelem és a jogos önhatalom 

 

Szabálysértési jogi ismeretek 

A szabálysértés alapjai, az elkövetők, eljáró hatóságok 

Szabálysértési eljárás lefolytatásának alapvető szabályai Helyszíni 

bírságra vonatkozó szabályok 

Rendzavarás, Garázdaság 

Tulajdon elleni szabálysértés. 

Magánlaksértés 
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Tiltott prostitúció Valótlan 

bejelentés 

Életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése 

Járművezetés az eltiltás hatálya alatt 

Személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelességek megszegése 

Csendháborítás 

Köztisztasági szabálysértés 



490  

Veszélyeztetés kutyával 

Szeszesital-árusítás, - kiszolgálás és - fogyasztás tilalmának megszegése 

Becsületsértés 

Koldulás 

A közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés 

Polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysér- tés 

A helyszín biztosításával kapcsolatos szabálysértés Ittas vezetés 

A közúti közlekedés rendjének megzavarása Engedély 

nélküli vezetés 

Érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés Közúti 

közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése 

A felsorolt szabálysértések elkövetési magatartásai, fogalomrendszere, elkövetője, szank- ciói, valamint 

elhatárolása más szabálysértésektől, bűncselekményektől 

 

Büntetőjog általános rész 

A Btk. hatályai, bűncselekmény fogalma, elemei, bűntett, vétség, elkövetők A 

szándékosság és gondatlanság 

A szándékos bűncselekmény szakaszai, jogos védelem, végszükség, (kizáró, megszüntető okok), 

fiatalkorúakra vonatkozó különleges rendelkezések 

Az általános törvényi tényállás eleme 

 

Büntetőjog különös rész 

Korrupciós bűncselekmények: hivatali vesztegetés, hivatali vesztegetés elfogadása Vagyon elleni 

erőszakos bűncselekmények: rablás, kifosztás, zsarolás, önbíráskodás 

Vagyon elleni bűncselekmények: lopás, rongálás, csalás, orgazdaság, jármű önkényes elvé- tele 

Köznyugalom elleni bűncselekmények: garázdaság, közveszéllyel fenyegetés 

Hivatalos személy elleni bűncselekmények hivatalos személy elleni erőszak, közfeladatot ellátó személy 

elleni erőszak 

Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények: személyes adattal visszaélés, 

magánlaksértés, rágalmazás, becsületsértés 

Élet, testi épség, egészség elleni bűncselekmények: emberölés, testi sértés, segítségnyújtás elmulasztása, 

cserbenhagyás 

Az egészséget veszélyeztető bűncselekmények: kábítószer kereskedelem, kábítószer bir- toklása 

Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények: hamis vád, hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, 

bűnpártolás 

A közbiztonság elleni bűncselekmények: közveszély okozása 

 

Büntetőeljárás-jog 

A büntetőeljárás fogalma, jogforrásai, a büntetőeljárási törvény szerkezeti felépítése és ha- tálya 

A büntetőügyekben eljáró hatóságok és feladataik 

A büntetőeljárásban résztvevő személyek: a terhelt, a védő, a sértett, egyéb személyek A 

fiatalkorúakra vonatkozó külön szabályok 
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Közigazgatási ismeretek - Rendészeti technikus tantárgy 62/62 óra 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Sajátítsa el a közigazgatási alapismereteket és ismerje meg a közigazgatási hatósági 

eljárás főbb szabályait. A közigazgatás felépítését, működését, szervezetrendszerének 

sajátosságait. Tudja a közigazgatási hatósági eljárás alapvető szabályait. Ismerje a 

közszolgálat jellemzőit, a közigazgatási jogviszony elemeit. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

Állami felsőfokú végzettség vagy rendvédelmi szakmai felsőfokú végzettség 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 
A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, 

attitűdök 

Általános és 

szak- mához 

kötődő digitális 

kompe- 
tenciák 

Közigazgatási 

eljá- rást folytat, 

elektro- nikus 

ügyintézést 

végez, 

közigazgatá- si 

ügyekben 

döntést készít 

elő, ügyfél- 

kaput, hivatali 

kaput használ. 

Ismeri a 

közigazga- tási 

hatósági eljárás 

alapvető 

szabályait 

(hatásköri, 

illeté- kességi 

szabályok, 

ügyfél és 

hatóság 

fogalma, főbb 

eljá- rási 

cselekmények 
és döntéstípusok). 

 

 

 
Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan 

Értékként tekint 

Magyarország 

al- kotmányos és 

jogi 

berendezkedésér

e 

 

Elkötelezett a 

köz- igazgatás 

előírásai- nak 

maradéktalan 
betartása mellett 

 

Képes a 

feladatkö- rébe 

tartozó eljárási 

cselekményeket 

az elektronikus 

rend- szerekben 

a szüksé- ges 

segítséggel 

végrehajtani 

 
 

A tantárgy témakörei 

 

Közigazgatási alapismeretek 

Közigazgatás felépítése és 

működése 

Az igazgatás és a közigazgatás fogalma A 

közigazgatás feladata, funkciói 

A közigazgatás tevékenységi fajtái 

A közigazgatás szervezetrendszere és sajátosságai, az államigazgatás, önkormányzati igaz- gatás 

A közigazgatási hatósági eljárás főbb szabályai 

 

A központi államigazgatási szervek 
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A központi államigazgatási szervek szervezete és működése A Kormány 

szerepe, szervezet, működése 

Kormánybizottságok (és egyéb, a kormány munkáját segítő szervek) A 

minisztérium feladata és szervezete 
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Az államigazgatás területi, helyi szerveinek szervezete és működése 

Az államigazgatási szervek feladat- és hatáskörére vonatkozó főbb szabályok 

Autonóm államigazgatási szervek, a kormányhivatalok, a központi hivatalok, a rendvédel- mi szervek 

és az önálló szabályozó szervek 

A kormányhivatalok 

A kormányhivatalok szervezete A 

kormányhivatal feladatai 

 

A települési önkormányzatok 

Az önkormányzatiság 

lényege 

Az önkormányzatok szervezetének és működésének főbb szabályai A helyi 

önkormányzatok típusai 

A helyi önkormányzatok egymás közötti kapcsolatai A helyi 

önkormányzatok feladat- és hatásköre 

A helyi rendészeti és közbiztonsággal kapcsolatos feladatok A területi 

(megyei) önkormányzatok feladatai 

A települési önkormányzatok szervezete és működésének alapvető szabályai A települési 

önkormányzatok szervezete 

A települési önkormányzatok működése 

A helyi önkormányzatok és az egyéb állami szervek kapcsolatának főbb elemei 

 

A közigazgatási hatósági eljárás 

Az Ákr. hatálya, hatásköre, illetékessége, a hatósági eljárás menete, határozat, végzés, jog- orvoslat 

 
Kommunikáció a közszolgálatban megnevezésű tanulási terület a Rendészeti technikus szakmairány számára 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 335/335 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A közszolgálat területén folyó képzések egyik legfontosabb célja a tanulók 

kommunikációs készségeinek javítása. A tanulási terület elvégzésének célja olyan 

szakmai tudás nyújtása, amelynek birtokában a képzési területen dolgozó szakember 

stabil önismeret és stresszkezelé- si ismeretek birtokában képessé válik különböző 

kommunikációs helyzetekben szakszerű in- tézkedésekre. A tanulási terület 

tananyagában helyet kapnak a különböző segédtudományok alapismeretei is, amelyek 

segíthetnek a különböző személyiségtípussal rendelkező, eltérő élethelyzetben és 

érzelmi állapotban levő állampolgárok megértésében, a velük szembeni em- patikus 

fellépésben. A tananyagban komoly súllyal szerepelnek a szakmai, hivatali és digitális 

kommunikáció ismeretanyagai is. 

 

SZAKMAI KOMMUNIKÁCIÓ TANTÁRGY 62/62 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A szakmai kommunikációs tantárgy célja a rendőri intézkedésekhez igazodó, világos, 

egyér- telmű kommunikáció fejlesztése, a Rendőrség külső és belső kommunikációs 

elvárásainak megismertetése. 

A tanuló szerezze meg az egyes szakmai szituációk során szükséges képességeket, 

ismerete- ket, az ügyfélszolgálati kommunikáció, a panaszkezelés, a hivatalos 

kommunikációs helyze- tek során, a jelentések, beszámolók, jegyzőkönyvek 

készítésével kapcsolatos elvárásokat. 
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Pszichológiai ismeretek segítségével képessé válik személyek ki- és meghallgatására, 

tömeg- kezelésre. 

Alapvető irat- és ügykezelési, adatvédelmi ismereteket szerez. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

Állami felsőfokú végzettség vagy rendvédelmi felsőfokú végzettség 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

A képzés órakeretének legalább 40%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, 

attitűdök 

Általános és 

szak- mához 

kötődő digitális 

kompe- tenciák 

 

Hatékony és 

adek- vát módon 

kommu- nikál 

hivatali mun- 

kája során az 

állam- 

polgárokkal és 

saját 

munkatársaival. 

Tájékoztatja az 

ügyfeleket az 

általa végzendő 

intézke- dés 

indokáról, a 

felhatalmazásár

ól, az intézkedés 

elleni 

panaszkezelési 
eljárásról. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  
Szövegszerkesztő

, táblázatkezelő, 

levelező 

programok 

készség szintű 

használata 

 Alkalmazói 

szinten ismeri a 

hivatalos 

kommunikáció 
műfaji jellemzőit. 

   

 

 
A 

feladatkörében 

megtett 

intézkedé- 

sekről 

elöljárójának 

vagy 

felettesének 

írásbeli jelentést 

készít vagy 

szóban jelent a 

szervezeti 

előírások 

szerint. 

 

Alkalmazói 

szinten ismeri a 

jelentés, 

jegyzőkönyv, fel- 

jegyzés fő 

tartalmi 

követelményeire 

vonatkozó 

szakmai 

elvárásokat. 

 

Ismeri a 

hierarchi- kus 

szervezet hiva- 

talos írásbeli és 

szóbeli 

kommuni- 

kációjára 

vonatkozó 

szabályokat, 

elvárá- sokat, a 

szakmai 
nyelv kifejezéseit. 

 

 

 

 
 

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan 

Megegyezésre 

töre- kedve 

határozottan 

kommunikál. 

Szakmai 

igényes- ségre, 

szakszerűség- re, 

pontosságra 

törekszik 

feladatel- látása 

során. 

Az adatvédelmi, 

irat és 

ügykezelési sza- 

bályok 

betartásával 

végzi hivatali 

mun- káját 

Tájékoztatja az 

ügyfeleket az 

általa végzendő 

intézke- dés 

indokáról, a 

felhatalmazásár

ól, az intézkedés 

elleni 

panaszkezelési 
eljárásról. 

 

Ismeri az 

ügyfelek és 

állampolgárok 

tájékoztatására 

vonatkozó 

jogsza- bályi 

kötelezettség 

tartalmát. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  

 

A tantárgy témakörei 

 

A hivatalos kommunikáció műfaja 
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A hivatalos szóbeli kommunikáció fejlesztése: a szóbeli megnyilatkozás A hivatalos 

témájú írásbeli kommunikáció: a hivatalos szöveg jellemzői 

A hivatalos levél felépítése, formai követelményei. Kiemelések, hitelesítés 

Irattovábbítás elektronikus módon 

Az önéletrajz írásának szabályai. Motivációs- vagy kísérőlevél 

 

Ügyfélszolgálati kommunikáció, panaszkezelés 

Panasz és közérdekű bejelentés kommunikációs 

kezelése 

Az írásbeli ügyfél-kommunikáció típusai, jellemzői. A válaszlevél 
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Utasítások, feladatok megfogalmazása, fogadása 

Parancsok, utasítások adása, illetve fogadása a szolgálati kommunikáció szabályainak be- tartásával 

 

A kommunikáció szerepe a Rendőrség munkájában. A rendőri intézkedé- 

sek kommunikációja 

Szervezeti kommunikáció: kommunikáció a szervezeten kívül és belül A rendőri 

fellépés verbális és nonverbális eszközei 

Helyzetnek megfelelő kommunikáció az intézkedések során különböző nemű, életkorú, társadalmi 

helyzetű stb. személyekkel helyzetgyakorlatokban 

Verbális és nonverbális kommunikációs jelzések megfigyelése, helyes értelmezése: sze- mélypercepció 

szakmai helyzetekben 

 

A lélektan jelentősége a rendőri munkában 

Kommunikáció krízishelyzetekben 

Halálhír közlése, kommunikáció öngyilkossági szándék esetén 

 

Tömegkezeléssel kapcsolatos ismeretek 

A tömeg viselkedésének lélektani háttere és a rendőrökre gyakorolt hatása 

 

Személyek meg- és kihallgatása 

A kihallgatás céljai 

Eljárási szabályok a kihallgatás során A 

kihallgatás módszertana 

Kihallgatási jegyzőkönyv készítésnek szabályai 

 

Jelentés, beszámoló, jegyzőkönyv készítése 

Jelentés, beszámoló jellemzői 

Írásos beszámoló készítése 

Rendőri intézkedésekről készített jelentéssel szemben támasztott követelmények A 

kényszerítő eszköz alkalmazásáról készített jelentés 

 

A lakosság írásbeli és szóbeli tájékoztatása 

Tájékoztatás adása az ügyfeleknek 

tömören, szakszerűen 

Felvilágosítás adása az érdeklődőnek 

 

Adatvédelem, irat- és ügykezelés 

Adatvédelmi alapfogalmak: közérdekű adat, személyes adat A magyar 

adatvédelmi szabályozás 

Információbiztonság, informatikai biztonság és adatbiztonság Belső 

adatvédelem 

Nyilvántartások adatvédelmi szabályozása Ügyviteli 

alapfogalmak 

Az ügyiratkezelés szakaszai, szabályai 
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 DIGITÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ ÉS GÉPÍRÁS TANTÁRGY 211/211 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló a digitális kommunikáció és gépírás tanulása során a hivatali munkája során 

szüksé- ges infokommunikációs szakmai ismeretekhez jut. Megtanulja a hang- kép 

rögzítésének sza- bályait. Rendvédelmi híradástechnikai ismereteket szerez. Hivatalos 

iratokat szerkeszt. Meg- tanulja az online hivatali ügyintézés alapjait. Magabiztos 

tízujjas vakírás gyakorlati ismere- tekkel rendelkezik. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 
A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, 

attitűdök 

Általános és 

szak- mához 

kötődő digitális 

kompe- 
tenciák 

Irodatechnik

ai, 

információs 

és 

kommuniká

ciós 

eszközöket, 

beren- 

dezéseket 

kezel, használ, 

adatrögzí- tést 

végez. 

Ismeri az 

alapvető 

szerkesztési, 

adat- 

nyilvántartási 

felü- letek 

felhasználói 

funkcióit, 

lehetősé- geit. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 
A jogszabályok 

és szakmai 

előírások által 

előírt doku- 

mentáció 

vezetésé- ben 

precizitás jel- 

lemzi. 

Precízen, 

igényesen végzi 

dokumentáci- ós 

tevékenységét. 

Törekszik a 

hibátlan és 

pontos munka- 

 
 

Adatrögzítést 

végez 

informatikai, 

digitá- lis 

eszközökön. 

A 

munkavégzéshez 

kötődő 

nyomtatvá- 

nyokat, 

beszámoló- kat,

 jelentéseket 

minden esetben 

pontosan, 

előírás- 
szerűen tölti ki. 

Azonosítja a 

külön- böző 

tevékenysé- 

gekhez köthető 

nyomtatványsab

lo- nokat és 

tudja tar- 

talmi 

egységeit 

értelmezni 

 

 

Teljesen önállóan 
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A rendőrségi 

speci- ális 

informatikai 

felületeken 

felhasz- nálói 

szintű ismere- 

tekre tesz szert, 

amelyeket a 

gyakor- latban 

alkalmaz. 

 

 

 
Ismeri a 

rendőrségi 

informatikai 

hálóza- tok 

működését, 

lehetséges 

alkalma- zási 

területeit. 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

végzésre Különböző esz- 

közökkel 

(számító- gép, 

mobil eszköz) 

képes 

regisztrálni és 

belépni az iskola 

elektronikus 

oktatá- si 

rendszerébe, 

felhasználóké

nt önállóan 

rákeres segéd-

anyagokra, 

teszteket, 

kérdőíve- ket 

tölt ki. 
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A különböző 

rend- védelmi 

híradás- 

technikai 

eszközö- ket 

rendeltetéssze- 

rűen használja 

 

 

Ismeri a 

rendszere- sített 

BM vezetékes 

és vezeték 

nélküli 

hírközlési, hírto- 

vábbítási 

eszközeit. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 A fegyveres és 
rendvédelmi 

szer- veknél 

egységesen 

rend-szerben 

lévő 

számítástechnik

ai (hardver, 

szoftver), 

híradástechnika

i, 

biztonsági 

berende- 

zéseket kezel, 

fel- ügyel, 

használ, 

alkalmaz. 

Bármely 

típusú 

szöveget 

tízujjas 

számítógépes 

adat- beviteli 

módszerrel 

gépel be. 

Alkalmazói 

szinten ismeri 

az elektroni- 

kus 

írástechnikát, a 

helyes test- és 

kéz- tartást, 

fogás- és 
leütéstechnikát. 

 
 

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan 

 
Előkészíti a 

számí- tógépes 

íráskörnye- 

zetet. 

 

A tantárgy témakörei 

 

Rendvédelmi informatikai alapismeretek 

A Rendőrség informatikai hálózata 

Állomány- és könyvtárkezelés: dokumentumok létrehozása, tárolása, mentése 

 

Rendvédelmi híradástechnikai alapismeretek 

Rádióforgalmazás szabályai. A digitális 

rádióforgalmazás előnyei 

Hívásfajták tartalmi és formai jellemzői: rövid, hosszú, körözvény, használatuk szabályai 

Készülékhasználat, kommunikációs gyakorlat 

EDR ismeretek: a TETRA rendszer felépítése jellemzői, a használathoz elengedhetetlen elemek 

megismerése 

Üzemmódok az EDR rendszerben: hálózat, direkt, sziget, átjáró, átjátszó jellemzői A 

készülékek funkciói: üzenetek küldése, hívásfajták és jellemzőik 

Az analóg és digitális készülékek eltérő sajátosságaiból adódó kezelési különbségek össze- hasonlítása, a 

készülékek technikai lehetőségei 

A Tetra rendszerben használt készülékek kezelésének eltérő sajátosságai, különös tekintet- tel a mappa 

és csoportválasztásra 

 

A gépelés és szövegformázás alapjai 

Szövegbeviteli technikák kialakítása, különös tekintettel számok, írásjelek, adatcsoportok hibátlan 

rögzítésére 

Az iratok mentésének folyamata Mentés 

nyomtatóra, fájlba 

 

Hivatalos iratok szerkesztése 

Az ügyiratok típusai, 

szerkezeti elemei, részei 
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A hivatalos iratban alkalmazott nyelvtani szabályok A hivatalos 

iratok formai követelményei 

 

E-kommunikáció 

Az elektronikus közlésforma alapvető udvariassági követelményei Az 

elektronikus levél formai követelményei 

Az elektronikus aláírás Netikett 
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Hangrögzítés 

Digitális 

hangrögzítés 

és tárolás 

Hangállomány

ok tömörítése 

 

Kamerák felvételeinek az értelmezése 

Biztonsági kamerák felvételeinek 

rögzítése és tárolása A kamerás 

megfigyelés jogi szabályozása 

 

Mobilkommunikáció a hivatalos érintkezésben 

A hivatalos érintkezés udvariassági szabályai 

A nyilvánosság és a magánélet elválasztásának szabályai 

Mobiltelefon, közösségi média és a hivatalos érintkezés Mobiltelefon 

használat különböző helyszíneken 

 

Online ügyintézés 

Űrlapok, nyomtatványok elektronikus kitöltése Az 

Ügyfélkapu 

A webes ügysegéd 

 

Gépírás gyakorlat 

A tízujjas vakírás 

alapjai 

Betűtanulás. Alaptartáson kívüli betűk írástechnikája 

Gépírás-technikai alapgyakorlatok: szövegmásolás, rögzítés, sebességfokozás 

Írásbiztonság megerősítése 

Különleges másolási feladatok. Diktátum Idegen 

nyelvű gépírás 

 
 

 SZAKMAI KOMMUNIKÁCIÓ IDEGEN NYELVEN TANTÁRGY 62/62 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A rendőri intézkedések során használatos és az intézkedéshez kötődő feladatok 

ellátásához szükséges idegen nyelvi formulák megismerése. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az adott 

idegen nyelvből nyelvtanári végzettséggel. 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, 

attitűdök 

Általános és 

szak- mához 

kötődő digitális 

kompe- tenciák 

Alkalmazza a 

rend- őri 

intézkedések 

során 

használatos 

köszönéseket, 

udva- riassági 

fordulato- 
kat. 

Ismeri az üdvözlé- 

sek, köszönések, 

megszólítások, 

búcsúzás idegen 

nyelvi 

kifejezéseit, 
módbeli 
segédigéit. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elfogadja a 

tanulási 

szituációkban al- 

kalmazandó 

kom- 

munikációs 

eszkö- zök 

fontosságát. 

Törekszik a saját 

tanulási és 

munka- 

tevékenységében 

a fejlődésre. 

Tanulási 

helyzetek- ben, 

szituációs 

feladatokban 

nyitott a tudását 

nővelő 

tevékenységekre. 

 

 

 
Kiválasztja a 

meg- felelő 

idegen nyelvi 

formulákat 

útbaiga- 

zításhoz. 

Megérti a 

segítsé- get, 

felvilágosítást 

kérő külföldi 

állam- polgár 

kérdéseit. 

Alkalmazási 

szinten ismeri az 

útbaigazí- táshoz 

szükséges 

kifejezéseket, 

mon- datokat. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Udvarias 

felszólító 

mondatokat 

képez idegen 

nyelven. 

Képes idegen 

nyel- ven a 

rendőri intéz- 

kedésekhez 

kötődő, 

együttműködésr

e ösztönző, 

kérő, 

felszólító 

kommu- 

nikációra. 

Felvilá- gosítást 

ad az intéz- 

kedés 

folyamatáról és 

menetéről. A 

jelentés 

elkészítésé- hez 

adatot, informá- 
ciót gyűjt. 

 

 

 

 

 
Ismeri a 

felszólító mód 

képzésének 

lehetőségeit 

idege nyelve. 

 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 
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A rendőri 

intézke- 

désekhez kötődő 

személyi 

adatokat 

kikérdezésére és 

az 

okmányok 

elkérésé- re, 

probléma esetén 

visszacsatolás 

meg- 

fogalmazására 

ide- 

gen nyelven 

kom- munikál 

 

 

Ismeri az 

okmány- 

ellenőrzéshez 

kap- csolódó 

kifejezése- ket. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Idegen nyelven 

a rendőri 

intézkedé- 

sekhez kötődő 

sze- mély és 

tárgyleírá- 

sokról 

torzulásmen- 

tes, valósághű 

ada- 
tokat gyűjt. 

 
Tudja a 

személy-és 

tárgyleíráshoz 

kap- csolódó 

kifejezése- ket. 

 

 

Teljesen önállóan 
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A tantárgy témakörei 

 

Rendőri intézkedéseknél használt udvariassági formulák 

Napszaknak megfelelő köszönés. Bemutatkozás. 

Intézkedés megnevezése A témakörhöz kapcsolódó 

komplex helyzetgyakorlatok 

 

Felvilágosítás, segítségnyújtás, útbaigazítás 

Gyakran előforduló kérdésekre adott 

válaszlehetőségek Külföldi személy 

útbaigazítása 

A témakörhöz kapcsolódó komplex helyzetgyakorlatok 

 

Rendőri utasítások, kérések 

Udvarias felszólító 

mondatok képzése 

A témakörhöz kapcsolódó komplex helyzetgyakorlatok 

 

Okmányellenőrzés 

Okmányok nevei 

Okmányellenőrzés, igazoltatás: gyalogos, személy- és tehergépjárművek vezetőinek iga- zoltatása 

A témakörhöz kapcsolódó komplex helyzetgyakorlatok 

 

Személy- és tárgyleírás 

Személyleírásra vonatkozó kérdések állítása és válaszok értelmezése (eltűnt személy, tá- madó személy 

stb. leírására történő rákérdezés, személyleírás felvétele) 

Tárgyleírás szókincse (elveszett/ ellopott tárgy leírására vonatkozó kérdések) A 

témakörhöz kapcsolódó komplex helyzetgyakorlatok 

 

Álláshirdetés, önéletrajz, állásinterjú 

Az álláskeresés lépései, 

álláshirdetések 

Önéletrajz és motivációs levél "Small talk" - 

általános társalgás Állásinterjú 
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Speciális testnevelés megnevezésű tanulási terület a Rendészeti technikus szakma- irány számára 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 592/546 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tantárgy célja a tanulók fizikai állóképességének, erőnlétének fejlesztése, valamint a 

rendőri munka során alkalmazott önvédelmi technikák elsajátíttatása. A tanuló legyen 

képes a munka- végzéséhez kapcsolódó testi kényszer és kényszerítő eszközök 

szakszerű alkalmazására. 

 

 ERŐ ÉS ÁLLÓKÉPESSÉG FEJLESZTÉS TANTÁRGY 206/170 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy célja a tanulók állóképességének folyamatos és szisztematikus javítása az 

életkori sajátosságok figyelembevételével. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 
A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, 

attitűdök 

Általános és 

szak- mához 

kötődő digitális 

kompe- tenciák 

Tartós, 
folyamatos Alkalmazói 

szinten tisztában 

van az erő, 

állóképesség és 

gyorsaság 

fejleszté- sének 

lehetőségei- vel, 

módszereivel. 

  

 

 
Nyitott a 

feladatok 

megértésére, és 

motivált azok 

sike- res 

végrehajtásában. 

Tudatosan 

alakítja 

életmódját, 

táplál- kozását. 

Betartja az 

erő- 

állóképessé

g- 

fejlesztő 

gyakorla- 

tok hatékony 

végre- 

hajtásához 

 

önfejlesztő 
munkát 

 

végez a kötelező 

fizikai 

felmérések 
minél eredménye- 

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan 
sebb végrehajtása  

érdekében.  

 Ismeri az egészsé-   

Egészséges 

életmó- dot él, 

és ezzel 

együtt 

egészséges 

étrendet követ. 

ges életmód 

alapel- veit, az 

egészséges 

emberi test 

műkö- 

dését és az 

egészsé- ges 

étrend összete- 

 
Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan 

 vőit.  

Saját testsúlyával, 
Elsajátítja a saját 

testsúlyos és a 

  
illetve társa 
segítsé- 
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gével edzi magát, súly- zós 

edzésgyakorla- 

tok hatékony 

végre- hajtását. 

Instrukció alapján szüksé- ges 

szabályokat. amit súlyzós gya- részben önállóan 

korlatokkal is ki 
tud 

 

egészíteni.  
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A tantárgy témakörei 

 

Fizikai állóképesség fejlesztés 

Az életkorhoz tartozó fizikai állóképesség fejlesztéséhez szükséges ismeretek Az 

egészséges életmód elvei, az egészséges táplálkozás 

Erő és állóképesség fejlesztése saját testsúllyal és társsal, kondicionáló gépekkel és egy, il- letve kétkezes 

súlyzókkal 

A rendvédelmi szerveknél és a Honvédségnél alkalmazott fizikai felmérések alapfel-adata- inak 

szabályos végrehajtási technikái: felülés, fekvőtámasz, helyből távolugrás, 4x10 m in- gafutás, 2000 m 

futás 

 

Fizikai felmérés végrehajtására felkészítés 

A rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai részére előírt fizikai felmérések felada- tainak 

szabályos végrehajtásra való felkészülési: fekvenyomás, felülés, fekvőtámasz, hely- ből távolugrás, 

hajlított karú függés, 2000 m futás 

 
 

 ÖNVÉDELEM TANTÁRGY 247/237 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanulása során a tanuló képessé válik önmaga megvédésére, a saját magát és 

máso- kat ért jogtalan támadás kivédésére, az ellene támadók harcképtelenné tételére 

egyedül vagy társaival. Alkalmazói szinten megismeri az emberi test sérülékeny 

pontjait, és ezt az ismeretet használni tudja közelharcban. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 
A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, 

attitűdök 

Általános és 

szak- mához 

kötődő digitális 

kompe- tenciák 

Önmaga védelmé-   
Nyitott a 

feladatok 

megértésére, 

moti- vált azok 

sikeres 

végrehajtásában. 

Járőrtársával 

történő 

együttműködés 

során elfogadja 

a kölcsönös 

 
ben alkalmazza a   

szabadulás techni- Alkalmazói 
szinten 

 

káit, munkája 
során 
megakadályozza 
az 

ismeri a rendőri 
közelharc 
alaptech- 

Teljesen önállóan 

intézkedés alá 
vont 

nikáit.  

személy 
szabadulá- 

  

sát.   
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Elhárít eszközös- 
és 

Ismeri a rendőri  függési 

helyzetet, és 

alkal- 

mazkodik 

hozzá. 

 

eszköz nélküli tá- közelharc alap- Teljesen önállóan 

madásokat. technikáit.  
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Használja az 

aktív vagy a 

passzív 

ellenállás 

megtöré- sére 

kialakított 

technikákat. A 

helyzethez 

illeszke- dő 

elvezetési fogá- 
sokat alkalmaz. 

 

 
Ismeri a testi 

kény- szer 

alkalmazásának 

technikáit. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  

Különböző 

test- 

helyzetekben 

lévő 

személy 

bilincselé- 

sét végre 
tudja 

hajtani. 

Tudja a 

szabályos 

bilincselési 

helyzet 

kialakításának 

tech- nikáit. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Rendőrbot 

alkalma- zását 

igénylő intéz- 

kedései során 

szak- szerű 

fogásokat, 

hárításokat 

hajt végre. 

 
Ismeri a 

rendőrbot 

alkalmazásána

k 

technikáit. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Személye vagy 

járőrpárja ellen 

indított 

támadásokat 

hatékonyan 

hárítja. 

Védekezési 

techni- kákat 

alkalmaz 

egyénileg vagy 

párban. 

Tevékenységét, 

magatartását 

társá- val 

összehangolja. 

 

 

 
Ismeri az 

egyénileg és 

járőrpárban 

vég- rehajtott 

védekezés 

technikáit. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Önvédelmi technikák 

Az emberi test 

sérülékeny pontjai 

Gurulások, esések 

Esés- és dobásgyakorlatok 

Hajfogás, nyakfogás, csuklófogás hárítása Alapütések 

és alaprúgások 

Ütések: egyenes ütések, köríves ütések Védések: 

fej, test és altest védése 

Rúgások: térddel, térdre, lábszárra, gyomorra Bot támadás 

és védése 
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Közelharc alaptechnikák 

Szabadulás technikák 

Eszközös és eszköz nélküli támadások elhárítása Földrevitel, 

szabályos bilincselési helyzet kialakítása 

Több ellenfél elleni védekezés egyénileg vagy járőrtárs segítségével 

 

Intézkedéstaktika 

Az intézkedő 

állás 

Elvezető fogások 

A testi kényszer alaptechnikái 
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Aktív és passzív ellenállás megtörése testi kényszerrel Bilincs 

alkalmazásának technikái 

A rendőrbot alkalmazásának a technikái 

 
 

 LÖVÉSZET TANTÁRGY 139/139 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A lövészet tantárgy tanításának célja a fegyverek szakszerű kezeléséhez szükséges 

jártasság kialakítása és megszilárdítása. A változó viszonyok és helyzetek között 

megtanítani a tüzelés fogásait és szabályait, készséggé fejleszteni a célok gyors, pontos 

leküzdését különböző kö- rülmények között más és más távolságokban, valamint 

tüzelési testhelyzetekben. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

A képzés órakeretének legalább 75%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 
A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, 

attitűdök 

Általános és 

szak- mához 

kötődő digitális 

kompe- tenciák 

A folyamatok 

ré- szekre 

bontásával 

képes a 

fegyelme- zett 

és fókuszált 

lövészeti 

gyakorlás- ra 

fejlődése 

érdeké- ben. 

Elsajátítja a 

pontos találat 

eléréshez 

alkalmazható 

mód- szereket, 

mint a fegyver 

helyes 

elsütését 

szárazgya- 

korlás 

keretében. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 
Önmagára nézve 

kötelezőként 

fogad- ja el a 

lőkiképzés 

szabályrendszeré

t. 

 

A lőkiképzés 

min- den 

feladathelyze- 

tében 

felelősségtu- 

dattal 

tevékenyke- 

 

Célzás, irányzás 

és az elsütés 

technikáit 

alkalmazva 

pontos 

lövés 

leadására 

törekszik. 

Ismeri a pontos 

lövés 

leadásának 

befolyásoló 

ténye- zőit. 

 
Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan 
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A célok gyors, 

pontos 

leküzdésére 

hajtja végre 

külön- böző 

körülmények 

között, más és 

más 

távolságokban. 

Összekapcsol

ja a 

lőfegyverekk

el 

kapcsolatos 

ismere- teit, 

tudássémákat 

komplex 

lőgyakor- latok 

végrehajtása 
során. 

 

 
Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan 

dik.  
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A lőfegyverek 
használatával 

kap- csolatos 

ismeretei 

pontosak, a 

lőgya- korlattal 

kapcsola- tos 

biztonsági- és 

tiltó 

rendszabályo- 

kat 

munkavégzésére 

tekintettel 

értelme- zi, 

alkalmazza. 

 

 

 
Ismeri és betartja 

a biztonsági 

protokol- lokat. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  

 

 

A tantárgy témakörei 

 

A lőfegyverek fajtái, működési elvei 

A légfegyverek megjelenése, helye a lőfegyverek körében 

 

A légfegyverek csoportosítása, működési elvei. 

A légfegyverek fajtái 

A légfegyverek működése 

A légfegyverek működési mechanizmusuk alapján történő csoportosítása A 

légfegyverek kalibere, lövedék típusok 

 

Lőelmélet, ballisztika 

Lövészeti 

alapismeretek 

 

Célzás, lehetséges célzási hibák 

A célzás közben elkövethető 

lehetséges hibák 

A célzást támogató légzéstechnika 

 

A pontos lövés feltételei, befolyásoló tényezők, az irányzék beállítása 

A pontos találat eléréséhez alkalmazható módszerek 

A lövés pontosságát befolyásoló tényezők Az irányzék 

beállítás jelentősége 

 

Biztonsági és módszertani szabályok 

A lőfegyverek használatával kapcsolatos biztonsági és tiltó szabályok 

 

Vezényszavak és utasítások a lőgyakorlaton 

A lőgyakorlaton elhangzó jellemző 

vezényszavak 

 

A fegyver ellenőrzése 

A fegyver ellenőrzése a 

lőgyakorlat előtt 

A fegyver ellenőrzése a lőgyakorlat befejezése után 

 

Gyakorlati lőelőkészítő foglalkozás légfegyverrel 
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A lőgyakorlatok végrehajtása során alkalmazott védőeszközök anyagismerete. A 

lőgyakorlatok végrehajtására vonatkozó szabályok 

Lőgyakorlat végrehajtása álló helyzetből, légpuska céllapra és bukó célra 
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Lőgyakorlat 

Pontossági 

lőgyakorlato

k 

Gyorsasági 

lőgyakorlato

k 

Komplex lőgyakorlatok tárcserével, fedezékhasználattal, egykezes fegyverfogással, erő- sebb, gyengébb 

kézzel 

Lőgyakorlat zavaró körülmények között 



517  

Magánbiztonság és vagyonvédelem megnevezésű tanulási terület a Rendészeti technikus szakmairány 

számára 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 155/155 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület fő célja, hogy bevezesse a tanulókat a magánbiztonság területére, 

megértsék a közbiztonság, biztonság, magánbiztonság fogalmát, megismerjék és 

átlássák az állampolgá- rok saját biztonságuk érdekében, nem állami szervezetek 

működése keretében ellátható, a biztonságukat védő, vagy biztonsági szintjüket 

magasabb szintre emelő tevékenységeinek körét. A civil vagyonvédelem alapjai 

témakör a magánbiztonság alapfogalmaival, főbb jogi szabályozóival, a 

magánbiztonsági piaci szolgáltatást nyújtókkal szembeni elvárásokkal fog- lalkozik. A 

személy- és vagyonvédelmi tevékenységek témakör részletesen foglalkozik az egyes 

technikai és személyerős tevékenységekkel, gyakorlásuk szakmai elvárásaival. A ma- 

gánnyomozás tananyagának elsajátításával megismerik a tanulók a megszerezhető 

informáci- ók körét, megszerzésük jogszerű formáit, a magánnyomozókkal szembeni 

szakmai elváráso- kat. A közösségi vagyonvédelem a közterületek és közösség által 

használt eszközök védelmé- nek szabályait, valamint az egyéb civil rendészeti 

tevékenységek egy meghatározott védett vagyonelem védelmére rendelt és intézkedési 

joggal felruházott rendészeti munkaköreit is- merhetik meg a tanulók (hegyőr, vadőr, 

mezőőr, természetvédelmi őr, erdőőr). Az önkéntes rendfenntartás, a polgárőri 

tevékenység ismerete zárja le a magánbiztonsági ismeretek körét, teljes rálátást nyújtva 

a szakma vertikumára. 

 

 SZEMÉLY- ÉS VAGYONVÉDELEM TANTÁRGY 124/124 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy a magánbiztonság alapfogalmaival (közrend, biztonság, közbiztonság, 

veszély, kockázat, veszélyeztetettség, biztonságérzet), főbb jogi szabályozóival 

(Magyarország Alap- törvénye, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a 

magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 

(SzVMt.), Polgári Törvénykönyv (Ptk.) személyiségi jo- gok, tulajdonjogi szabályai) 

ismertet meg a közrend és közbiztonság, biztonság fenntartása iránti elkötelezettség 

kialakítása érdekében. A vagyonőr általános feladatai (bűnmegelőzés, megbízó jogos 

érdekeinek képviselete), általános etikai elvárások, szakmai követelmények ismerete a 

pontos és piac által elvárt feladatvégzéshez szükséges. Az egyéb civil rendészeti 

tevékenységek egy meghatározott vagyonelem védelmére rendelt és intézkedési joggal 

felru- házott rendészeti feladatkörök ismertetésére szolgál (hegyőr, vadőr, mezőőr, 

természetvédel- mi őr, erdőőr). Az önkéntes rendfenntartás, a polgárőri tevékenység 

ismerete zárja le a ma- gánbiztonsági ismeretek körét, teljes rálátást nyújtva a szakma 

vertikumára. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

A képzés órakeretének legalább 10%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, 

attitűdök 

Általános és 

szak- mához 

kötődő digitális 

kompe- tenciák 

 

 

 

 

 
 

A megbízó 

által 

meghatározott 

tar- talmú 

őrutasítás 

alapján az őrzött 
létesítménybe 

törté- nő be- és 

kiléptetést a 

személyek 

azono- sításával, 

csomag- 

juk és/vagy 

gépjár- művek 

átvizsgálá- 

sával végzi. 

Ismeri a 

magánbiz- 

tonsági 

szolgáltatá- sok 

rövid történetét, 

a jellemző tevé- 

kenységeket 

(sze- mély- és 

vagyonvé- 

delem, 

magánnyo- 

mozás) főbb 

jogi 

szabályozóit, az 

egyes 

tevékenysé- 

gek 

gyakorlásának 

főbb feltételeit. 

 

Alkalmazói 

szinten ismeri a 

személy, 

gépjármű, a 

cso- mag-, 

szállítmány-, és 

áruellenőrzés 

szabályait be- és 

kiléptetés 

szabálya- it, az 

tevékenység 

végzéséhez 

alkal- mazott 

IKT eszkö- 
zök használatát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Feladatát 

éberen és 

kritikus 

szemlélet- ben 

végzi. 

 

A lehetséges 

riasz- tási 

eseményeket 

éber és kritikus 

módon figyeli. 

Az eszközök 

adatait 

folyamatosan 

frissí- ti. 

Részrehajlás- 

mentes 

feladatvég- zés 

az utasítások 

szerint. 

 

Ismeri a járőr- 

szolgálat 

ellátására 

vonatkozó jogi 

és szakmai 

szabályo- kat. 

Ismeri a hely- 

színbiztosítás 

szak- mai 

elvárásait. 

Precizitás, 

kritikus 

szemlélet, 
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Az 

összeköttetésre 

szolgáló és a 

telepí- tett 

biztonságtech- 

nikai eszközök, 

rendszerek 

kezelés- ével 

objektumot, 

kereskedelmi 

vagy logisztikai 

létesít- 

ményeket őriz. 

Ismeri a főbb 

objek- 

tumvédelmi 

rend- szereket, a 

védelmi 

szinteket, a 

rádió- 

forgalmazás 

eszkö- zeit és 

szabályait. 

 

Ismeri a 

kulcsnyil- 

vántartás 

szerepét, a 

kiadás- és 

visszavé- telezés 

jellemzőit, a 

kulcs felvételi- 

jogosultság 

vizsgá- latára 

vonatkozó 

szakmai 

szabályo- kat. 

 

Ismeri a mechani- 

kus és 
elektronikus 

védelmi 

eszközöket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

éberség a 

munkavégzés 

során. 

 

Pártatlan és 

szabá- lyos 

munka-végzés a 

rend fenntartásá- 

nak érdekében. 

Elkötelezett a 

biz- tonság

 fenntartása 

és megőrzése 

iránt. Kész a 

tetten ért 

személy ellen 

sza- bályosan 

fellépni. 

 

Kész saját vagy 

mások 

védelmében 

kényszerítő testi 

erő vagy 

kényszerítő esz-

köz használatá- 

val fellépni. 

 

Elkötelezett a 

táma- dás 

elhárítása során 

a fokozatosság, 

eredményess

ég, 

szükségessé

g és 

arányosság 
elveinek 

 

Belső és 

közterületi 

járőrszolgálatot 

lát el, valamint 

hely- 

színellenőrzést 

végez a riasztásra 

kivonuló 

szolgálat 

tagjaként. 

Ismeri a 

járőrszol- gálat 

ellátására 

vonatkozó jogi 

és szakmai 

szabályo- kat. 

Ismeri a hely- 

színbiztosítási 

elvá- rásokat. 

 

 

Teljesen önállóan 
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Pénz- és 

értékszállí- tást 

végez, szállít- 

mányt kísér. 

Ismeri és 

alkalmaz- za a 

pénz- és érték- 

szállításra 

vonatko- zó 

biztonsági 

köve- 

telményeket. 

 
Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan 

betartásában. 

 

Az élet- és 

testi épség 

védelmét 
szem előtt tartja 
az 

 

Rendezvények 

(kulturális, 

sport, egyéb 

tömeg ren- 

dezvények) 

biztosí- tását 

végzi, eltávo- 

lítja a 

rendezvényt 

akadályozó, 

zavaró 

személyeket. 

Ismeri a 

rendezvény 

szervezésének, 

engedélyezésén

ek főbb 

szabályait, a 

szervezők és 

részt- 

vevők főbb 

jogait és 

kötelességeit. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

intézkedés során. 

 

Nagyfokú 

együtt- működés 

a végre- 

hajtásban 

résztve- vők 

között. 
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A hatóság 

egyidejű 

értesítése 

mellett a 

bűncselekmény 

vagy 

szabálysértés 

elkövetésén 

tetten 

ért személyt 

elfogja, a 

hatóság 

kiérkezé- séig 

visszatartja és a 

bűncselekmény 

vagy 

szabálysértés 

elkövetéséhez 

hasz- nált, az 

elkövető 

birtokában lévő 

támadásra 

alkalmas 

eszközt elveszi. 

Ismeri a 

legjellem- zőbb 

szabálysértési 

(köznyugalom 

és tulajdon 

elleni, 

közlekedési és 

köz- területre 

vonatkozó 

tényállások) és 

büntető 

tényálláso- kat 

(korrupciós, 

hivatali, 

köznyuga- lom 

elleni, vagyon 

elleni és 

vagyon 

elleni erőszakos 

cselekmények, 

élet- és teszi 

épség elleni 

cselekmények, 

emberi 

szabadság és 

méltóság elleni, 

valamint 

hivatalos 

és 

közfeladatot 

ellátó 

személyek 

elleni 

cselekmé- 

nyek). 

 

Tisztában van a 

közveszély 

fogal- mával és 

a közve- szély 

helyszínének 

fogalmával. 

 

Ismeri a főbb 

polgá- ri jogi 

fogalmakat 

(tulajdon, a 

birtok, a 

birtokvédelem és 

a jogos 

önhatalom. 

 

Felismeri a 

jogos védelmi 

és a vég- 

szükség 

helyzetet. 

 

Ismeri a jogtalan 

támadás 

elhárítására 

használt 

eszközök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

 
 

A rábízott 

adatokat, 

információkat 

bi- zalmasan 

kezeli, melyért 

felelősséget is 

vállal. 

 

Munkáját 

precízen, 

fegyelmezetten 

végzi el a 

megbízó 

érdekeinek 

figye- 

lembevételével, 

de a 

törvényesség 

kere- tein belül. 

 

Az 

információszer- 

zésben kitartó 

és kreatív. 
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(gumibot, vegyi 

eszköz, 

lőfegyver) 

alkalmazására 

vo- natkozó 

jogszabályi és 

szakmai, taktikai 
előírásokat. 

 
 

Elsősegélyt 

nyújt és 

újraélesztést 

végez szükség 

esetén. 

Ismeri az elsőse- 

gélynyújtás 

eszkö- zeit és 

használatuk 

módját. 

Ismeri az 

újraélesz- tési 

technikákat és 

módszertant. 

 

 

Teljesen önállóan 
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Megbízási 

szerző- désben 

foglaltak 

alapján a 

megbízó 

utasítása szerint, 

de a 

személyiségi 

jogokra 

vonatkozó, az 

adatvédelemre 

és 

információszaba

d- ságra 

vonatkozó 

szabályok 

betartá- sával 

jogi vagy 

természetes 

sze- mélyről, 

tárgyról 

információt 

szerez be, 

kutatást végez, 

adatokat 

összesít és 

írásbeli 

jelentésben 

a megbízónak 

átad- ja. 

 

Ismeri a 

személyi- ségi 

jogok védelmé- 

re vonatkozó 

szabá- lyokat. 

 

Ismeri a 

személyes, a 

különleges, és a 

közérdekű 

adatok fogalmát, 

az adat- kezelés 

célhoz kö- 

töttségét. 

 

Ismeri az állami, 

szolgálati, 

magán és üzleti 

titok megkü- 

lönböztető 

jellem- zőit. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  

 

 

 

 

 
 

Felhasználói 

szinten ismeri az 

adatrögzí- tésre 

alkalmas esz- 

közöket 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

A civil vagyonvédelem alapjai 

A civil vagyonvédelem kialakulása, közbiztonság-magánbiztonság fogalma, elhatárolása (azonosságok, 

különbségek), a közrend, biztonság, közbiztonság, veszély, kockázat, veszé- lyeztetettség, 

biztonságérzet fogalmai 

A biztonság állampolgári megteremtésének és fenntartásának jogi alapjai (Alaptörvény, a személy- és 

vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. 

törvény (SzVMt.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tör- vény) 

A vagyonőr általános feladatai (bűnmegelőzés, megbízó jogos érdekeinek képviselete), a személy-, és 

vagyonvédelmi tevékenység ellátásának szabályai, általános etikai elvárások, szakmai követelmények, 

az SzVMt. hatálya, alkalmazási feltételek, adatkezelés, titoktartás, a tevékenység hatósági ellenőrzése, 

vagyonőri intézkedéssel szembeni elvárások 

 

A személy- és vagyonvédelmi tevékenységek 

A személy- és vagyonvédelmi tevékenységek célja, struktúrája és a szolgálat ellátása A személy- 

és vagyonvédelmi tevékenységek főbb területei: 

Közterületnek nem minősülő létesítmény őrzése (személyek ki- 

és beléptetése, csomag és gép-jármű átvizsgálás, ruházat 

átvizsgálás, áru- és szállítmány ellenőrzé- se, kulcsok ki-adása, 

ittasság ellenőrzés, tiltott tárgy bevitele) 

Rendezvények biztosítás (rendező, szervező, részt vevők jogai 

és kötelezettségei, intézkedések), sportrendezvények külön 

szabályai 

Pénz-, és értékszállítás és kísérés 
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Biztonsági rendszerek révén végzett tevékenységek (távfelügyelet) 

Kereskedelmi egységek védelme 

A vagyonőri intézkedések (felhívás, felszólítás, tiltás, tájékoztatás, arányos mérvű testi erő alkalmazása, 

tetten ért személy elfogása és visszatartása, ruházat átvizsgálása, rendkívüli események esetén történő 

intézkedések, közveszély és közveszély helyszínének fogalma, elhatárolása, hely-színbiztosítás 

szabályai) 

Támadáselhárító eszközök (támadás, jogos védelem, végszükség fogalma, közös szabá- lyok, gumibot, 

vegyi eszköz, őrkutya, lőfegyver alkalmazásának külön szabályai) 
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Magánnyomozás 

Magánnyomozói tevékenység végzésének feltételei (igazolvány kiváltása, szakmai elvárá- sok, 

személyiségi jogok és adatvédelmi szabályok, titokvédelmi szabályok betartása) Magánnyomozó jellemző 

feladatai (jogi és természetes személyekről, tárgyról adat és in- formáció szerzés, kutatás, információk 

összegzése, bűnmegelőzési tanácsadás) 

A magánnyomozó és megbízó viszonyára vonatkozó szabályok, a megbízás teljesítése 

 
 

 KÖZÖSSÉGI VAGYONVÉDELEM TANTÁRGY 31/31 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy a közösségi vagyonvédelem elnevezés alatt a közterületek és közösség által 

hasz- nált eszközök védelmének szabályait, valamint az egyéb civil rendészeti 

tevékenységek gya- korlásának célját, jogszabályi kereteit, egy meghatározott védett 

vagyonelem (pl. természet- védelmi terület, erdő, vad, hal, mező, hegybirtok, 

közterület és annak tisztasága, tömegközle- kedési eszköz, házi állat, stb.) védelmére 

rendelt és intézkedési joggal felruházott rendészeti munkaköreit ismerhetik meg a 

tanulók (hegyőr, vadőr, mezőőr, természetvédelmi őr, erdőőr). Az önkéntes 

rendfenntartás, a polgárőri tevékenység, mint a civil önvédelem alapvető intéz- ménye 

zárja a közösségi rendfenntartás és vagyonvédelem ismereteit. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

A képzés órakeretének legalább 10%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 
A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, 

attitűdök 

Általános és 

szak- mához 

kötődő digitális 

kompe- 
tenciák 

A 

közterületek 

rendeltetéssze

rű 

használatnak 

fel- ügyelete 

körében 

ellenőrzi a 

közterü- leten 

tevékenységet 

végzők (pl. 

árusok, 

zenészek, 

vendéglá- tók, 

plakátragasz- 
tók) engedélyét. 

Ismeri a 

közterület, 

magánterület 

fo- 

galmát, a 

közterület 

felügyeletre és a 

közterület 

felügyelő 

feladatkörére és 

intézkedési 

jogo- sultságaira 

vonatko- zó 

szabályokat. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

A közterület rend- 
jének 

fenntartását és a 

közösségi 

együtt- élés 

szabályait tartja 

szem előtt. 

 

Kezdeményező

en lép fel a 

rend fenn- 

tartása 

érdekében. 
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Hatósági 

jogköré- ben 

eljárva a közte- 

rületen vagy 

jog- szabályban 

megha- tározott 

más terüle- ten 

(erdő, mező, 

természetvéde

lmi terület, 

szőlő, tó) 

elkövetett 

szabály- 

talankodóval 

szem- ben 

figyelmeztetést 

alkalmaz, 

helyszíni 

bírságot szab ki, 

feljelentést tesz 

vagy egyéb 

intéz- kedést 

foganatosít 

szükség esetén 

egy tanult 

idegen nyel- 

ven is a 

szabályta- 

lanság 

megszünteté- se 

érdekében. 

Esetleírás vagy 

– tanulmány 

alapján 

felismeri az 

elköve- tett 

szabálytalansá- 

got. 

 

Ismeri a hatósági 

és szabálysértési 

eljá- rások 

alapvető sza- 

bályait 

(hatásköri és 

illetékességi 

szabá- lyok, 

vétkesség és 

társadalomra 

veszé- lyesség, 

ügyfél és 

hatóság 

fogalma, főbb 

eljárási cse- 

lekmények és 

meg- hozható 

határoza- 

tok, 

szabálysértési 

és 

közigazgatási 

ügyekben, 

jogor- voslat). 

 

Ismeri a 

legjellem- zőbb 

szabály-sértési 

(köznyugalom és 

tulajdon elleni, 

közlekedési és 

köz- tisztasági, 

állatvé- delmi 

tényállások) és 

büntető 

tényállá- sokat 

(korrupciós, 

hivatali, 

köznyuga- lom 

elleni, vagyon 

elleni és vagyon 

elleni erőszakos 

cselekmények, 

élet- és testi 

épség elleni 

cselekmények, 

emberi 

szabadság és 

méltóság elleni, 

valamint 

hivatalos 

és 

közfeladatot 

ellátó 

személyek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

A 

rendelkezésr

e álló 

információk 

alapján az 

optimális 

döntést hozza 

meg. 
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elleni 

cselekmé- 

nyek). 
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Tevékenysé

ge végzése 

során a 

rendvédelmi 

szervekkel 

együttműködik. 

Ismeri a rendvé- 

delmi 

szervek 

(rendőrség, 

katasztrófavédel

em, büntetés- 

végrehajtás), 

más rendészeti 

jogkörrel 

ellátott 

társszervek 

(természetvédelmi

, mezőőri, 

erdészeti, 

vadgazdálkodási, 

halászati, 

hegyköz- ségi 

önkormányza- 

tok és 

feljogosított 

személyzetük) 

feladatait, 

hatáskö- rét. 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  

 

 

A tantárgy témakörei 

 

A közterület felügyelet fogalma 

A közterület, magánterület fogalma, a közterület felügyelet 

fogalma A közterület-felügyeleti tevékenységre vonatkozó 

jogszabályok 

A társadalmi bűnmegelőzés segítése, a közrend és közbiztonság helyi védelme 

 

A közterület felügyelő jogállása és feladatai 

A közterület felügyelői tevékenység végzésének feltételei (jogviszony létesítése, munka- 

végzésre vonatkozó szabályok, alaki elvárások) 

A közterület felügyelő főbb feladatai, az általa hozható intézkedések és azok kikényszeríté- 

sére vonatkozó szabályok 

A közterület jogszerű és engedélyhez kötött használatának 

ellenőrzése A parkolás szabályai a közterületen 

Közreműködés az önkormányzati vagyon 

védelmében Feladatok az önkormányzat közterületi 

rendezvényein 

Az önkormányzati tulajdonú közösségi tömegközlekedési eszközök rendeltetésszerű hasz- 

nálatának ellenőrzése 

A köztisztaságra vonatkozó előírások 

betartatása Az állatrendészeti intézkedések jogi 

feltételei 

Közreműködés a hajléktalan ellátás alapfeladataiban 

 

Egyéb civil rendészeti ismeretek 

Egyes közösségi vagyonelemek védelme: erdőőr, mezőőr, természetvédelmi őr, önkor- 

mányzati természetvédelmi őr, hegyőr, halőr, hivatásos vadász. (az egyes rendészeti fel- 

adatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés 

elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. tv.) 
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Önkéntes szervezetek, Polgárőrség (feladata, jogosítványai, szervezete, együttműködés más 

rendvédelmi vagy önkéntes szervezetekkel, a polgárőrségről és a polgárőri tevékeny- ség 

szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény) 
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P R O G R A M T A N T E R V a SPORT ágazathoz tartozó 

5 1014 20 02 

Sportedző (a sportág megjelölésével) – sportszervező 

SZAKMÁHOZ 

 

1 A SZAKMA ALAPADATAI 

 

1.1 Az ágazat megnevezése: Sport 

1.2 A szakma megnevezése: Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező 

1.3 A szakma azonosító száma: 5 1014 20 02 

1.4 A szakma szakmairányai: — 

1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Sport ágazati alapoktatás 

1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: — 

 

 

2 A KÉPZÉS SZERKEZETE ÉS TARTALMA 

 

A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző 

intézmény által a helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra sza- 

badon felhasználható időkeretet (szabad sáv). 

A szabad sáv szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

Az elmélet és a gyakorlat a dokumentumban nem kerül élesen elválasztásra. A cél az, hogy 

lehetőség legyen a gyakorlat során is elméletet oktatni, hatékonyabbá téve ezzel az oktatást. Az 

egyes tantárgyaknál történik annak meghatározása, hogy a tantárgy teljes tartalmát tekint- ve 

az órakeretnek minimálisan hány százalékát kell gyakorlati körülmények között (tanmű- 

helyben, termelőüzemben stb.) oktatni. Ez az adott tantárgy egészének gyakorlatigényességét 

mutatja, és minél magasabb ez az arány, annál inkább ösztönöz az elméleti tudáselemek gya- 

korlatba ágyazottan történő oktatására. 

 

A szakirányú oktatásban a tantárgyakra meghatározott időkeret és tartalom kötelező érvényű, a 

témakörökre kialakított óraszám, valamint a tantárgyak és témakörök óraszámának évfo- 

lyamonkénti megoszlása és sorrendje – a szakmai vizsga követelményeire tekintettel – pedig 

ajánlás. 

 

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tan- 

tárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni. 
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A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 
 
 

Évfolyam 

 
 

9. 

 
 

10. 

 
 

11. 

 
 

12. 

 
 

13. 

 
A képzés 

összes 

óraszáma 

 
 

1/13. 

 
 

2/14. 

 
A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 252 324 432 432 620 2060 1080 930 2010 

   M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 
is

m
er

e-
 

te
k

 

 
Munkavállalói ismeretek 

 
18 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
18 

 
18 

 
0 

 
18 

Álláskeresés 5     5 5  5 

Munkajogi alapismeretek 5     5 5  5 

Munkaviszony létesítése 5     5 5  5 

Munkanélküliség 3     3 3  3 

  M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 
id

eg
en

 

n
y

el
v
 

(t
ec

h
n

ik
u

s 
sz

ak
m

ák
 

es
et

én
) 

 
Munkavállalói idegen nyelv 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
62 

 
62 

 
0 

 
62 

 
62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések     11 11  11 11 

Önéletrajz és motivációs levél     20 20  20 20 

„Small talk” – általános társalgás     11 11  11 11 

Állásinterjú     20 20  20 20 

   
S

p
o

rt
 á

g
az

at
i 

al
ap

o
zá

s 

 
Anatómiai-élettani ismeretek 

 
72 

 
72 

 
0 

 
0 

 
0 

 
144 

 
144 

 
0 

 
144 

Az anatómia és az élettan tárgya, módsze- 

re 
4 

    
4 4 

 
4 

Az emberi szervezet szövetei 12     12 12  12 

A mozgató szervrendszer felépítésének és 

működésének alapja 
8 

    
8 8 

 
8 

A vázrendszer felépítése és működése 17     17 17  17 

Az izomzat felépítése és működése 17     17 17  17 

A légzés szervrendszerének felépítése és 

működése 
14 

    
14 14 

 
14 
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 A szív és a keringési rendszer felépítése, 

működése 

 
20 

   
20 20 

 
20 

A kiválasztás szervrendszerének felépíté- 

se, működése 

 
8 

   
8 8 

 
8 

A szabályozás élettani törvényszerűségei, 

a hormonrendszer működése 

 
22 

   
22 22 

 
22 

Az idegrendszer felépítése és működése  22    22 22  22 

 
Egészségtan 

 
0 

 
72 

 
0 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
72 

Sport és életmód  10    10 10  10 

A tápcsatorna felépítése és működése  10    10 10  10 

Az egészséges táplálkozás  16    16 16  16 

Az immunológia alapjai, egészségtani 

vonatkozásai 

 
18 

   
18 18 

 
18 

Sportsérülések  18    18 18  18 

 
Edzéselmélet I. 

 
36 

 
72 

 
0 

 
0 

 
0 

 
108 

 
108 

 
0 

 
108 

Edzéselméleti alapfogalmak 36     36 36  36 

Motoros képességek  40    40 40  40 

Az edzés és versenyzés összefüggései  16    16 16  16 

Az edzésfolyamatot befolyásoló tényezők 
 

16 
   

16 16 
 

16 

 
Edzésprogramok I. 

 
72 

 
36 

 
0 

 
0 

 
0 

 
108 

 
108 

 
0 

 
108 

Motoros képességfejlesztés I. 72     72 36  36 

Edzés (foglalkozás) látogatás, dokumentá- 

lás I. 

 
36 

   
36 72 

 
72 

 
Gimnasztika I. 

 
54 

 
72 

 
0 

 
0 

 
0 

 
126 

 
126 

 
0 

 
126 

A gimnasztika mozgásrendszere 54     54 54  54 

Gimnasztikai gyakorlattervezés és gyakor- 

latvezetés 

 
72 

   
72 72 

 
72 

Tanulási terület összóraszáma 234 324 0 0 0 558 558 0 558 
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S

p
o

rt
 á

g
az

at
i 

k
ö

zö
s 

ta
rt

al
m

ak
 

 
Elsősegélynyújtás 

 
0 

 
0 

 
36 

 
0 

 
0 

 
36 

 
0 

 
31 

 
31 

Újraélesztés   16   16  14 14 

Sebzések, sebellátás   10   10  9 9 

Traumás sérülések   10   10  8 8 

 
Funkcionális anatómia 

 
0 

 
0 

 
0 

 
72 

 
0 

 
72 

 
0 

 
62 

 
62 

Szöveti struktúrák élettani vetületei    7  7  5 5 

A vázrendszer felépítése és működése    14  14  12 12 

Az izomrendszer felépítése és működése    14  14  12 12 

Keringési rendszer részeinek szerepe az 

életműködések fenntartásában 

   
12 

 
12 

 
10 10 

Légzőrendszer részeinek szerepe az élet- 

működések fenntartásában 

   
10 

 
10 

 
9 9 

Szabályzórendszer egyes elemeinek sze- 

repe az érző és mozgató területek műkö- 

désének összehangolásában 

    
15 

  
15 

  
14 

 
14 

 
Terhelésélettan 

 
0 

 
0 

 
72 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
72 

Edzéselméleti összefoglalás, a terhelés 

során a szervezetben végbemenő változá- 

sok 

   
6 

   
6 

 
6 

  
6 

Energiaszolgáltató folyamatok a szerve- 

zetben 

  
4 

  
4 4 

 
4 

Terhelés hatása a mozgató szervrendszerre 
  

12 
  

12 12 
 

12 

Terhelés hatása a légzési szervrendszerre   6   6 6  6 

Terhelés hatása a keringési rendszerre   10   10 10  10 

A terhelés és a szabályozó rendszer kap- 

csolata 

  
10 

  
10 10 

 
10 

A terhelés és a táplálkozás kapcsolata   4   4 4  4 

Különböző életkorok terhelésélettani 

sajátosságai 

  
8 

  
8 8 

 
8 
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 Fogyatékkal élők, krónikus betegek és 

terhesek terhelésének sajátossága 

  
6 

  
6 6 

 
6 

A teljesítményfokozás   6   6 6  6 

 
Edzéselmélet II. 

 
0 

 
0 

 
72 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
72 

A motoros képességfejlesztés módszerta- 

na 

  
40 

  
40 40 

 
40 

A mozgástanulás   12   12 12  12 

Edzéstervezés, foglalkozástervezés   20   20 20  20 

 
Edzésprogramok II. 

 
0 

 
0 

 
72 

 
36 

 
0 

 
108 

 
108 

 
0 

 
108 

Motoros képességfejlesztés II.   72   72 72  72 

Edzés (foglalkozás) látogatás, dokumentá- 

lás II. 

   
36 

 
36 36 

 
36 

 
Gimnasztika II. 

 
0 

 
0 

 
36 

 
0 

 
0 

 
36 

 
36 

 
0 

 
36 

Kéziszerrel- és egyéb szerrel végzett 

gyakorlatok 

  
36 

  
36 36 

 
36 

 
Kommunikáció 

 
0 

 
0 

 
72 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
72 

A kommunikáció szerepe és alapformái   10   10 10  10 

Befolyásolás, meggyőzés és asszertivitás a 

kommunikációs folyamatokban 

  
26 

  
26 26 

 
26 

A szakmaspecifikus interakciók hatékony 

kezelése 

  
36 

  
36 36 

 
36 

 
Sportszervezési ismeretek 

 
0 

 
0 

 
36 

 
0 

 
0 

 
36 

 
36 

 
0 

 
36 

A magyar testnevelés és sport területei és 

szervezetei 

  
12 

  
12 12 

 
12 

Sportesemények szervezése   24   24 24  24 



535 
 

 
  

Sporttörténet 

 
0 

 
0 

 
0 

 
36 

 
0 

 
36 

 
36 

 
0 

 
36 

Olimpiatörténet    10  10 10  10 

Sportági ismeretek    26  26 26  26 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 396 144 0 540 432 93 525 

   
S

p
o

rt
ed

ző
i 

és
 s

p
o

rt
v

ez
et

és
i 

is
m

er
et

ek
 

 
Sportági alapok 

 
0 

 
0 

 
36 

 
36 

 
279 

 
351 

 
0 

 
341 

 
341 

Kondicionális képességfejlesztés és 

az életkor kapcsolata 

  
36 

  
36 

 
32 32 

Koordinációs képességek fejlesztése    36  36  32 32 

Az ízületi mozgékonyság fejlesztése     10 10  10 10 

A bemelegítés módszertana     14 14  14 14 

Levezetés, relaxáció     8 8  8 8 

Saját sportágra jellemző motoros képessé- 

gek 

    
110 110 

 
108 108 

Sportági mozgásformák oktatása     137 137  137 137 

 
Sportági szakismeretek 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
155 

 
155 

 
0 

 
155 

 
155 

Az edzés tervezése, adminisztrációja     19 19  19 19 

Az edzés szervezési feladatai     12 12  12 12 

Az edző elemző munkája     62 62  62 62 

Az edzői kommunikáció, viselkedés     62 62  62 62 

 
Pedagógia 

 
0 

 
0 

 
0 

 
72 

 
0 

 
72 

 
0 

 
62 

 
62 

Az oktatás-nevelés folyamata    12  12  10 10 

Edzői szerepek    18  18  16 16 

Az edző-sportoló kapcsolat jellemzői    24  24  20 20 

Tehetség, tehetséggondozás    18  18  16 16 
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Pszichológia 

 
0 

 
0 

 
0 

 
72 

 
0 

 
72 

 
0 

 
62 

 
62 

A személyiség jellemző jegyei    30  30  26 26 

A sporttevékenység pszichológiai jellem- 

zői 

   
42 

 
42 

 
36 36 

 
Sportjog 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
31 

 
31 

 
36 

 
0 

 
36 

Polgári jogi alapismeretek     9 9 10  10 

A sporttevékenységre és a sportolóra 

vonatkozó rendelkezések 

    
10 10 12 

 
12 

Sportszervezetek jogi szabályozása     7 7 8  8 

Sportszövetségek jogi szabályozása     5 5 6  6 

 
Pénzügyi ismeretek 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
31 

 
31 

 
36 

 
0 

 
36 

Pénzügyi bizonylatok kezelése     3 3 4  4 

Házipénztár működése     4 4 4  4 

Kötelezettségek elszámolása, teljesítése     8 8 10  10 

Könyvvitel     5 5 6  6 

Pénzügyi alapok     11 11 12  12 

 
Sportmenedzsment és marketing 

 
0 

 
0 

 
0 

 
108 

 
0 

 
108 

 
0 

 
93 

 
93 

Általános vezetési ismeretek    20  20  16 16 

A sportvezetés módszertani alapjai    36  36  29 29 

Sportmarketing    52  52  48 48 

 
Számviteli ismeretek 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
31 

 
31 

 
0 

 
31 

 
31 

A vállalkozás vagyona     13 13  13 13 

A vállalkozás eredménye     18 18  18 18 
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Vállalkozási ismeretek 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
31 

 
31 

 
0 

 
31 

 
31 

Vállalkozás indításának gyakorlata     7 7  7 7 

Munkaügyi gyakorlat     6 6  6 6 

A sport üzleti kérdései     6 6  6 6 

A vállalkozás formái     12 12  12 12 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 36 288 558 882 72 775 847 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 0 35 35   70   
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3 A TANULÁSI TERÜLETEK RÉSZLETES SZAKMAI TARTALMA 

 
 

Munkavállalói ismeretek megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 18/18 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A Munkavállalói ismeretek tanulási terület elsajátításával a tanuló önismeretet szerez, 

megha- tározza a céljait. Megismerkedik környezete munkaerőpiaci helyzetével. 

Megtanulja, milyen foglalkoztatási formában tud majd elhelyezkedni munkavállalóként. 

Megismeri, hogy tanulói jogviszonyában is foglalkoztatható szakképzési munkaviszony 

keretében. Megtanulja az eh- hez a jogviszonyhoz kapcsolódó jogait és kötelezettségeit. 

A tanuló megismeri a munkaválla- láshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges 

alapismereteket, amelyeket a gyakorlati, mindennapi tevékenysége során alkalmazni 

tud. 

 

MUNKAVÁLLALÓI ISMERETEK TANTÁRGY 18/18 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavál- laláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek 

elsajátítására. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 
A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, 

attitűdök 

Általános és 

szak- mához 

kötődő digitális 

kompe- tenciák 

 

Megfogalmazz

a saját 

karriercéljait. 

Ismeri saját 

szemé- lyisége 

jellemvoná- 

sait, annak 
pozití- vumait. 

 
Teljesen önállóan 

Önismerete 

alapján 

törekszik céljai 

reális 

megfogalma- 

zására. 

Megjelené- 

sében igényes, 

vi- selkedésében 

visz- szafogott. 

Elkötele- zett a 

szabályos 

 

 

Szakképzési 

mun- 

kaviszonyt 

létesít. 

Ismeri a 

munka- 

szerződés 

tartalmi 

és formai 

követel- 

ményeit. 

 

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan 
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Felismeri, 

megne- vezi és 

leírja az 

álláskeresés 

mód- szereit. 

 

Ismeri a formális 

és informális 

álláske- resési 

technikákat. 

 

Teljesen önállóan 

foglalkoztatás 

mel- lett. 

Törekszik a 

saját 

munkabérét 

érintő 

változások 
nyomon 
követésére. 

Internetes 

álláskere- sési 

portálokon 

információkat 

ke- res, 

rendszerez. 
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A tantárgy témakörei 

 

Álláskeresés 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismere- te, mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak 

rendszere) ismerete 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsola- tok, kapcsolati hálózat fontossága 

 

Munkajogi alapismeretek 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

köz- alkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói 

mun- kaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, 

turisztikai idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett 

diákmunka, önkéntes munka 

 

Munkaviszony létesítése 

Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai 

A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés 

tartalma. A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő 

A munkavállaló és munkáltató alapvető 

kötelezettségei A munkaszerződés módosítása 

Munkaviszony megszűnése, 

megszüntetése Munkaidő és 

pihenőidő 

A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum) 

 

Munkanélküliség 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő 

nyilvántartásba vétel Az álláskeresési ellátások fajtái 

Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, 

képzé- sek, utazásiköltség-támogatások) 

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, 

tanácsadás) Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) 



541  

MUNKAVÁLLALÓI IDEGEN NYELV MEGNEVEZÉSŰ TANULÁSI TERÜLET (TECHNIKUS SZAKMÁK ESE- 

TÉN) 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 62/62 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Állások megpályázása idegen nyelven. Önéletrajz és motivációs levél megfogalmazása, 

az állásinterjú során hatékony idegen nyelvű kommunikáció. 

 

MUNKAVÁLLALÓI IDEGEN NYELV TANTÁRGY 62/62 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek 

álláshirdetés- re jelentkezni, ismerjék az álláskeresés lépéseit, hatékonyan és 

eredményesen meg tudják va- lósítani a kommunikációs célokat egy állásinterjú során. 

 

Megértsék a munkájukhoz kapcsolódó idegen nyelvű álláshirdetéseket, képesek 

legyenek a munkavállaláshoz kapcsolódóan egyszerű formanyomtatványokat kitölteni, 

önéletrajzot írni és motivációs levelet a formai és tartalmi követelményeknek 

megfelelően megfogalmazni, megértsék egy munkaszerződés alapvető idegen nyelvi 

fordulatait, kifejezéseit. 

 

Az állásinterjú során legyenek képesek idegen nyelven, személyes és szakmai 

vonatkozást is beleértve bemutatkozni. Az állásinterjú bevezető részében, az általános 

társalgás során feltett kérdéseket meg tudják válaszolni. Az interjú során tudjanak 

szándékaikról, elképzeléseikről, jövőbeli terveikről beszélni. Ki tudják fejezni 

erősségeiket, gyengeségeiket. Rendelkezzenek megfelelő szókinccsel ahhoz, hogy 

tanulmányaikról és munkatapasztalatukról be tudjanak számolni. Megértsék az adott 

cég/vállalat honlapján közzétett információkat, és ezzel kapcso- latosan kérdéseket, 

véleményt tudjanak formálni. 

 

A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti 

tantárgyak keretében elsajátított idegennyelv-tudására, alapvető mondatszerkesztési 

ismereteikre, vala- mint a főbb igeidők ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló 

ezen ismereteit aktiválja és a munkavállalói szókincset is alkalmazva gyakorolja. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az adott 

idegen nyelvből nyelvtanári végzettséggel. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódo

k, attitűdök 

Általános 

és szakmához 

kötődő 

digitális 

kompetenciák 

 

Internetes 

álláskere- ső 

oldalakon és 

egyéb 

fórumokon 

(újsághirdetések

, szaklapok, 

szakmai 

kiadványok stb.) 

álláshirdetéseket 

keres. Az 

álláskere- séshez 

használja a 

kapcsolati 

tőkéjét. 

 

Ismeri az 

álláskere- sést 

segítő fórumo- 

kat, 

álláshirdetése- 

ket tartalmazó 

for- rásokat, 

állásokat hirdető 

vagy állás- 

keresésben 

segítő 

szervezeteket, 

mun- 

kaközvetítő ügy- 

nökségeket. 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Törekszik 

kompe- 

tenciáinak reális 

megfogalmazás

ára, 

erősségeinek 

hang- 

súlyozására 

idegen nyelven. 

Nyitott 

szakmai és 

szemé- lyes 

kompetenciái- 

nak 

fejlesztésére. 

Törekszik 

receptív és 

produktív kész- 

ségeit idegen 

nyel- ven 

fejleszteni (ol- 

vasott és hallott 

szöveg értése, 

írás- készség, 

valamint 

beszédprodukci

ó). 

Szakmája iránt 

elkötelezett. 

Megje- lenése 

Hatékonyan 

tudja 

álláskereséshez 

használni az 

inter- netes 

böngészőket 

és álláskereső 

portá- lokat, és 

ezek segít- 

ségével képes 

szakmájának, 

vég- zettségének, 

képes- ségeinek 

megfelelő- en 

álláshirdetéseket 
kiválasztani. 

 

 

A tartalmi és 

formai 

követelményekn

ek megfelelő 

önéletraj- zot 

fogalmaz. 

 

 

Ismeri az 

önéletrajz 

típusait, azok 

tar- 

talmi és 

formai 

követelmény

eit. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Ki tud tölteni 

ön- 

életrajzsablono

kat, pl. 

Europass CV- 

sablon, vagy 

szö- 

vegszerkesztő 

prog- ram 

segítségével 

létre tud hozni az 

adott 

önéletrajztípu- 

soknak 
megfelelő 

dokumentumo

t. 

A tartalmi és 

formai 

követelményekn

ek megfelelő 

motivá- 

ciós levelet ír, 

me- lyet a 

megpályá- 

zandó állás 

sajátos- 

ságaihoz igazít. 

Ismeri a 

motivációs levél 

tartalmi és 

formai 

követelmé- nyét, 

felépítését, 

valamint tipikus 

szófordulatait 

az adott idegen 

nyel- ven. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Szövegszerkeszt

ő program 

segítségé- vel 

meg tud írni egy 

önéletrajzot, 

figye- lembe 

véve a formai 

szabályokat. 
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Kitölti és a 

munka- adóhoz 

eljuttatja a 

szükséges 

nyomtat- 

ványokat és 

doku- 

mentumokat az 

álláskeresés 

folya- matának 

figyelem- 

bevételével. 

 

 

 

Ismeri az 

álláskere- sés 

folyamatát. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

visszafogott, 

helyzethez illő. 

Viselkedésében 

törekszik az 

adott 

helyzetnek 

megfe- lelni. 

Digitális 

forma- 

nyomtatván

yok 

kitöltése, 

szövegek 

formai 

követelmé- 

nyeknek 

megfelelő 

létrehozása, e- 

mailek küldése 

és fogadása, 

csatolmá- nyok 

letöltése és 

hozzáadása. 

 
Felkészül az 

állásin- terjúra a 

megpá- 

lyázni kívánt 

állás- nak 

megfelelően, a 

céljait szem 

előtt 

tartva 

kommunikál az 

interjú során. 

Ismeri az 

állásinter- jú 

menetét, tisztá- 

ban van a 

lehetséges 

kérdésekkel. Az 

adott szituáció 

megvalósításá

hoz 

megfelelő 

szókincs- csel és 

nyelvtani 

tudással 

rendelke- zik. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 
A megpályázni 

kívánt állással 

kap- csolatban 

képes az 

internetről 

informá- ciót 

szerezni. 
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Az állásinterjún, 

az állásinterjúra 

érke- zéskor 

vagy a kap- 

csolódó 

telefonbe- 

szélgetések 

során 

csevegést (small 

talk) 

kezdeményez, a 

társalgást 

fenntart- ja és 

befejezi. A 

kérdésekre 

megfele- lő 

válaszokat ad. 

Tisztában 

van a 

legáltalánosa

bb csevegési 

témák 

szókincsével, 

ame- lyek az 

interjú so- rán, 

az interjút 

megelőző és 

esetle- gesen 

követő tele- 

fonbeszélgetés 

során vagy az 

állás- interjúra 

megérke- zéskor 

felmerülhet- 
nek. 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  

Az 

állásinterjúhoz 

kapcsolódóan 

tele- 

fonbeszélgetést 

folytat, 

időpontot 

egyeztet, 

tényeket 

tisztáz. 

Tisztában van a 

telefonbeszélg

etés 

szabályaival és 

általános 

nyelvi 

fordulataival

. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 
A 

munkaszerződé

- sek, 

munkaköri 

leírások 

szókincsét 

munkájára 

vonatko- zóan 

alapvetően 

megérti. 

Ismeri a 

munka- 

szerződés főbb 

elemeit, 

leggyako- ribb 

idegen nyelvű 

kifejezéseit. A 

munkaszerződé

sek, munkaköri 

leírások 

szókincsét értel- 
mezni tudja. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések 

A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó szókin- 

cset idegen nyelven (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt tulajdonságok, 

szakmai gyakorlat stb.). 

Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja ismer- 

ni, hogy saját végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az álláshirde- 

tés követelményeinek. Az álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyakorolja az 

egyszerűbb, álláskereséssel kapcsolatos űrlapok helyes kitöltését. 

Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a receptív kompetencia fej- 

lesztése történik (olvasott szöveg értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív kompe- 

tenciákat fejlesztünk (íráskészség). 

 

Önéletrajz és motivációs levél 
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A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, ti- 

pikus szófordulatait. Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő helyes- 

séggel és igényességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát. 

Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai követel- 

ményeit. Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, szakmájában használt 

gyakori kifejezéseket, valamint a szakmája gyakorlásához szükséges kulcsfontosságú 

kompetenciák kifejezéseit idegen nyelven. Az álláshirdetések alapján begyakorolja, ho- 

gyan lehet az adott hirdetéshez igazítani levelének tartalmát. 
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„Small talk” – általános társalgás 

A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így az állásinterjúnak is. 

Segíti a beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a 

kínos csendet, oldja a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének 

fenntartásában  és a beszélgetés lezárásában. Fontos, hogy a small talk során érintett 

témák semlegesek legyenek a beszélgetőpartnerek számára, és az adott szituációhoz, 

fizikai környezethez passzoljanak. Ilyen tipikus témák lehetnek pl. időjárás, közlekedés 

(odajutás, parkolás, épületen belüli tájékozódás), étkezési lehetőségek (cégnél, 

környéken), család, hobbi, szabadidő (szórakozás, sport). A tanulók begyakorolják a 

kérdésfeltevést és a beszélge- tésben való aktív részvétel szabályait, fordulatait. 

Az állásinterjút megelőzően gyakran telefonos egyeztetésre is sor kerül, ezért a 

tanulónak fontos a telefonbeszélgetések szabályait és fordulatait is megismernie, 

elsajátítania. 

A témakör során elsősorban a tanulók produktív kompetenciája fejlődik 

(beszédkészség), de a témához kapcsolódó internetes videók és egyéb hanganyagok 

hallgatása során re- ceptív készségeik is fejlődnek (hallás utáni értés). 

 

Állásinterjú 

A témakör végére a tanuló képes viszonylagos folyékonysággal, hatékony 

kommunikáci- ót folytatni az állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai 

vonatkozással is. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, amely alkalmassá teszi 

arra, hogy a munkalehetőségek- ről, munkakörülményekről tájékozódjon. Ki tudja 

emelni erősségeit, és kérdéseket tud feltenni a betölteni kívánt munkakörrel 

kapcsolatosan. 

A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran 

hasz- nált kifejezéseket. 

A témakör tanítása során az állásinterjú lefolytatásán kívül fontos, hogy a tanuló ismerje 

a munkaszerződés azon szakkifejezéseit, részeit is, amelyek szakmájához kötődhetnek. 

A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz ar- 

ra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értel- 

mezze. 

A témakör során elsősorban a tanuló produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), 

de a témához kapcsolódó videók és egyéb hanganyagok hallgatása során a receptív kész- 

ségek is fejlődnek (hallás utáni értés), valamint a munkaszerződés-minták szövegének 

ol- vasása során az olvasott szövegértés is fejleszthető. 
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Sport ágazati alapozás megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 558/558 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanítási terület megalapozza a sport ágazatban tanulók elméleti és gyakorlati 

ismereteit. Ismereteinek feldolgozása során elsajátítják a képzettségükhöz szükséges 

humánbiológiai és egészségügyi ismereteket. Felelős szakoktatóként, edzőként 

ismerniük kell a sportolók, a hoz- zájuk forduló, egészségüket megőrizni-, 

testkultúrájukat fejleszteni vágyó emberek képessé- geinek biológiai korlátait. Fel kell 

tudniuk mérni fizikumukat, erőnlétüket. Edzéselméleti és gimnasztikai összefüggéseket 

tanulnak, amelyek segítségével felkészülhetnek szakma- specifikus tanulmányaikra és 

az önálló munkavégzésre. 

 

ANATÓMIAI-ÉLETTANI ISMERETEK TANTÁRGY 144/144 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Alapvető célja az emberi szervezet felépítésének, működésének és szabályozásának 

bemutatá- sa; ezen belül az egyes szervek működésében, azok összehangolásában, a 

szervezet szintű integrációban szerepet játszó folyamatok megtanítása. A tárgy 

kifejezetten alapozó jellegű, a legtöbb későbbi képzési egységhez alapismereteket 

szolgáltat. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

A tantárgyat tekintettel annak tartalmi részletességére, csak biológia szakos középiskolai 

tanár, vagy a tanított korosztályban megfelelő oktatói tapasztalattal rendelkező biológus, 

orvos, gyógytornász oktathatja 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása, az immunrendszer és a bőr tematikai egységekhez 

kapcsol- ható, azokra építhető szakmai tartalmak. A testnevelés és sport tantárgyon 

belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez kapcsolható, azokra építhető 

szakmai tar- talmak 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 
A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, 

attitűdök 

Általános és 

szak- mához 

kötődő digitális 

kompe- tenciák 



548  

 
Ismerteti a 

szerve- zet 

létfenntartó és 

szabályzó 

szerv- 

rendszereinek 

rész- letes 

felépítését 

Az egyes szerv- 

rendszerek, 

kiemel- ten a 

mozgatórend- 

szer, a keringési 

rendszer a 

légző- szerv, 

a hormon- 

rendszer és az 

ideg- rendszer 

felépítése 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Törekszik a 

szak- nyelv 

pontos és 

szakszerű 

használa- tára. 

Ismereteit 

kellő 

részletesség- 

gel, a szakmai 

jelö- lés- és 

fogalom- 
rendszer 
alkalmazá- 

 

 
Internetes 

forrásból 

információt 

gyűjt és 

csoportosít. 
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Bemutatja az 

egyes 

szervrendszerek 

anatómiája és 

élet- tana közti 

kapcso- 

latrendszert 

Ismeri a fenti 

szerv- 

rendszerek 

alapvető 

működési 

folyama- tait, az 

élettani 

folyamatok 

tájana- tómiai 

alapjait. 

Felismeri és 

értel- mezi a 

szervrend- 

szerek felépítése 

és működése 

közötti 

kapcsolat-

rendszert. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

sával írja le. 

Törek- szik a 

pontos és 

precíz 

munkavég- 

zésre. A 

feljegyzé- sei 

rendezettek. 

Felelős és 

igényes munkát 

végez mind 

egyéni, mind 

páros vagy 

csoportfelada- 

tok során. A 

tájana- tómiai 

ábrákon 

csontvázon, 3D 

anatómiai 

modelle- ken 

önállóan tájé- 

kozódik Érti a 

sportedzői 

munka 

egészségvédelm

i 

szabályainak 

életta- ni 

hátterét, jelentő- 

ségét. 

 

 

 

Interaktív 

anatómiai 

atlaszok, 

animációk 

keresése, 

kezelése 

Értelmezi az 

olva- sott és 

hallott szak- mai 

szöveget. Önál- 

lóan alkalmazza 

az anatómia és az 
élettan 
szaknyelvét. 

A testrészek 

magyar és latin 

nevezékta- na, 

szakkifejezések, 

definíciók 

tartalmi háttere 

 

 
Teljesen önállóan 

 
Internetes 

forrásból 

információt 

gyűjt és 

csoportosít. 

Önállóan 

szerez és ad át 

ismeretet. 

Előadás és 

projekt- feladat 

keretében 

előad, új 

ismeretek- re 

tesz szert és kap- 

csolja a meglévő 

ismeretrendsz
eré- hez. 

  

 

 
Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan 

 
Feladatá- 
nak/részfeladatán

ak megfelelő 

célirá- nyos 

keresést végez, 

prezentációt állít 

össze 

 

A tantárgy témakörei 

 

Az anatómia és az élettan tárgya, módszere 

A két résztudomány különbségei, és egymást kiegészítő volta, tájékozódás az emberi tes- ten. 

A test síkjai, irányai. 

A tantárgy szaknyelvi sajátságainak megismertetése. 

 

Az emberi szervezet szövetei 

A szövet fogalma, típusai. Felépítés és működés közötti összefüggések megértése. A nor- mális szöveti 

működés és az emberi egészség közti kapcsolat megfogalmazása. 

Az emberi testet alkotó szövetek csoportosítása a sejtek alakja és funkciója szerint. A hám- szövetek 

(működés szerint csoportosítva), izomszövetek, kötőszövetek és idegszövet alap- vető élettani folyamatai. 

Szövetek megjelenés alapján történő felismerése: egyrétegű lap-, köb, és hengerhám, több- rétegű 

elszarusodott laphám, üvegporc, kollagén rostos porc, harántcsíkolt izom, simaizom, szívizom, 

csontszövet, emberi vér. idegszövet esetében 

 

A mozgató szervrendszer felépítésének és működésének alapja 

A csont szöveti szerkezete, és élettani szerepei közötti 

összefüggések. 
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A csövescsont szerkezete. 

A csontokat alak szerinti csoportosítása. A felépítés és a működés kapcsolatának különbö- ző 

megjelenése az emberi mozgás szervrendszerében. 

A csontösszeköttetések típusai (varratos, porcos, kötőszövetes valamint ízületes kapcsoló- dás). 

Az ízület részei, az ízületet összetartó erők. 

Az ízületek csoportosítása alakjuk és tengelyeik száma szerint 
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A vázrendszer felépítése és működése 

Az emberi csontváz fő elemei. A vázrendszer felosztása (gerincoszlop, mellkas, függesztő- övek, 

végtagok, koponya) 

A csontváz csontjainak a csontvázon való elhelyezkedésük alapján történő felismerése és megnevezése. 

Az ember mozgási szervrendszerének a két lábon járás miatt kialakult sajátosságai (Kes- keny 

medencecsont, a gerincoszlop kettős S-alakja) 

A dimorfizmus: a női és férfi vázrendszer eltérései. 

A koponya tájai. A koponya mozgatásával összefüggő területek megnevezése. Az agy- és arckoponya 

csontjai, a varratok neve helye, a keletkezésük oka. 

A csigolya részei. A gerincoszlopi szakaszok nevei, helyzete (tájékok) alkotó csigolyáik el- térő 

felépítése részletesen. 

A csigolyák alak szerinti azonosítása. A 

porckorong szerkezeti felépítése. 

A mellkas, a függesztőövek, és a végtagok alkotó csontjainak és ízületeinek felismerése és elhelyezkedése 

 

Az izomzat felépítése és működése 

A vázizom felépítése: izomsejt, izomrost, izomköteg, izompólya, inak. 

Az izmok alak és működés szerinti csoportosítása. Az izomeredés és a –tapadás fogalma, megnevezése 

konkrét izmokon. 

A következő izmok anatómiai helyzetének felismerése szemléltető ábrán/csontvázon: Végtagok hajlító- 

és feszítő, közelítő és távolító izmai közül: (két- és háromfejű felkar- izom, hollócsőrkarizom, 

deltaizom, csípőizmok, kis- középső- és nagy farizom, két- és négyfejű combizom, hosszú- a rövid- és 

nagy közelítőizom, fésűs és karcsúizom, az elülső sípcsonti izom, háromfejű lábszárizom) 

Nyak- és hátizmok közül: fejbiccentő izom, csuklyásizom, lapockaalatti izom, nagy rom- buszizom, 

széles- és hosszú hátizom), 

Mellkas izmai közül: rekeszizom bordaközi izmok, kis és nagy mellizom, elülső fű- részizom 

Hasfal izmai közül: egyenes-, külső ferde-, belső ferde és haránt hasizom, csípőhor- paszizom. 

A mozgatórendszer működését magyarázó fizikai (emelő-elv, erő, erőkar), szövettani: (vázizomszövet 

mikroszkópos szerkezete), biokémiai (csúszó filamentum elmélet) elméle- tek ismerete. 

Az izomműködés szakaszainak ismerete, kontrakciótípusok. A 

tetanuszos összehúzódás kialakulása 

 

A légzés szervrendszerének felépítése és működése 

A légutak és a tüdő felépítése, működése és funkciói. A légzőszervi és a szövetlégzés közti kapcsolat. 

A légzőrendszert veszélyeztető környezeti ártalmak és káros szenvedélyek. A felépítés és a működés 

közötti kapcsolat értelmezése a tüdő léghólyagjainak felépítése és a külső gáz- cserefolyamat közötti 

összefüggés felismerésében. 

A légutak és a tüdő felépítésének, a bennük végbemenő élettani folyamatok elemzése (áb- rázolás, 

ábraelemzés). 

Ismerjen légzési segédizmokat, tudja, hogy ezek részvétele a nehézlégzésben feltűnő. Értse a 

mellkasi és a hasi légzés különbségét. 



552  

Értse a mellhártya, a rekeszizom, a bordaközi izmok szerepét a belégzés és kilégzés folya- matában. 

Ismerje a mellkasi és hasi légzés fogalmát, kösse össze ezeket a megfelelő izmokkal. 

Tudja, hogy terhelés és stressz esetén a két légzésforma preferenciája nemek szerint eltérő. 

 

A szív és a keringési rendszer felépítése, működése 

A vér, a szövetnedv, a nyirok összetétele keletkezése, kapcsolata. A teljes vértérfogat mennyisége, az 

alakos elemek és a vérplazma aránya, a vérplazma fő alkotórészei és ezek élettani jelentősége. 

A vörösvérsejtek, a fehérvérsejtek és a vérlemezkék szerepe, keletkezésük helye, a normál 

értéktartománytól való eltérés okai és következményei. 

Az értípusok jellemzése, felépítésük szövettani és működési különbségei. A nyirokkeringés lényege 

(útvonala, funkciója), a nyirokcsomók jelentősége. 

A szív anatómiai felépítése, működésének alapelvei (üregek térfogat- és nyomásviszonyai- nak 

változása, a vér áramlása a szívciklus folyamán). A szív felépítésének és működésének kapcsolata. A 

szinuszcsomó helyzete, funkciója. 

A koszorúerek helye elágazásuk módja, az artériák, a vénák és a kapillárisok felépítése (átmérő, 

billentyű, szöveti szerkezet), és ezen ismeretek kapcsolata az adott erek funkciói- val. 

A vérkörök szerepe a keringésben, összefüggésbe hozásuk a célterületeik gázcseréjével és a szív 

üregrendszerével. A fontosabb erek neve, lefutása az artériás és vénás keringésben. Az artériás-, vénás- 

és kapilláris-áramlást segítő tényezők. 

A szívfrekvencia és a vérnyomás fogalma és felnőttkori normál értékei, a lép helye és sze- repe a 

keringésben. 

A miogén szív automáciájának élettani jelentősége. 

 

A kiválasztás szervrendszerének felépítése, működése 

A bőr, a máj, a tüdő, a végbél és a vese szerepe a 

kiválasztásban. 

A vizeletelválasztó rendszer főbb részei. 

A vese kiválasztó működésének három fő részfolyamatának: szűrletképzés, visszaszívás, kiválasztás 

(exkréció) értelmezése. A nefron működése: vesetestecske (tok, hajszálérgomo- lyag), az egyes 

csatorna-szakaszok, a csatorna falát behálózó hajszálerek funkciói. A szűr- letképzés, az aktív és 

passzív transzport folyamatai. 

A vizelet főbb összetevői, a víz, a glükóz, a sók, a karbamid visszaszívásának, valamint a gyógyszerek, 

ionok (pl. hidrogénion) kiválasztásának vesében zajló folyamatai. 

A vizeletben előforduló fehérje, glükóz vagy vér jelentősége. A folyadékbevitel mennyisé- ge és a 

vesekőképződés összefüggésének ismerete. 

 

A szabályozás élettani törvényszerűségei, a hormonrendszer működése 

Az irányítás alapfolyamatai: a szabályozás és a vezérlés fogalmi 

különbsége. 

A visszacsatolás szerepe a szabályozásban. Hasonlóságok és különbségek a hormonrend- szer és az 

idegrendszer működésében (jeladó és célsejt kapcsolata) 

A kémiai szabályzás alapjai: különbség az autokrin, a parakrin és endokrin út között. ú 

A hormon és neurotranszmitter fogalma, hasonlóságok és különbségek élettani hatásukban. A 

hormonrendszer működésének lényege, a hormon fogalma, a hormontermelés szabályo- zása. 

A hormontermelés szabályozásának alapelvei, a negatív visszacsatolás mechanizmusa. Magyarázza, hogy 

ugyanaz a hormon más szervben más hatást fejthet ki (receptor - kü- lönbség). 
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Az agyalapi mirigy regulátorfunkciója, hormonjai részletesen. Az ember belső elválasztású mirigyeinek 

elhelyezkedése, felépítése, az alábbi hormonok termelődési helyének és élet- tani hatásának ismerete: 

inzulin, adrenalin, glukagon, tiroxin, kalcitonin, parathormon, kor- tikoszteroidok tesztoszteron, 

ösztrogén, progeszteron, oxitocin, vazopresszin. 

A szervezet szénhidrát-anyagcseréjének (adrenalin, inzulin, glükokortikoidok), só- és víz- háztartásának 

(mineralokortikoidok, vazopresszin), kalcium - anyagcseréjének (parathor- mon, kalcitonin, D-vitamin) 

részletes ismerete. 

A növekedési hormon, a tiroxin és az inzulin hiányából, illetve többletéből eredő rendelle- nességek. 

A cukorbetegség lényege, típusai, tünetei, okai, kockázati tényezői és kezelési módjai. 

 

Az idegrendszer felépítése és működése 

Az idegsejt felépítése, típusa és 

funkciója. 

Az idegszövet felépítése. A gliasejtek és a velőshüvely főbb funkciói (táplálkozás, szigete- lés) 

A nyugalmi- és az akciós potenciál kialakulásának elmélete. Az inger, az 

ingerület, az ingerküszöb fogalma. 

A receptor, a receptornak megfelelő (adekvát) inger fogalma, típusai (mechanikai, kémiai, fény, hő). 

A szinapszis fogalma, a serkentő vagy gátló hatás átvivő anyag- és receptor kölcsönhatás- függése. A 

droghatás ismerete a neurotranszmitterek helyettesítési elvén. 

A központi, környéki idegrendszer, az ideg, dúc, pálya, mag, kéreg, fehér- és szürkeállo- mány fogalma, 

a testi (szomatikus) és a vegetatív idegrendszer jelentése. 

Az idegrendszer működésének fő élettani folyamatai, és az ezeket megvalósító sejttípusok (receptorsejt, 

érzőidegsejt, asszociációs idegsejtek, mozgatóidegsejt), valamint a reflexív fogalma. 

A gerincvelő anatómiai és élettani felosztása, pályarendszerei, tájékozódás a gerincvelő ke- 

resztmetszeti képén. 

A bőr- és izomeredetű gerincvelői reflexek reflexíveinek kiépülése és funkciója. 

A mozgatóműködések példáján értelmezni az idegrendszer hierarchikus felépítését, a ge- rincvelő főbb 

funkcióit (izomtónus kialakítása, védekező mechanizmusok, a bőr ereinek reflexes szabályozása stb.). 

Az agy részeinek részletes ismerete (agytörzs/nyúltvelő, híd, középagy/, köztiagy 

/talamusz, hipotalamusz/, kisagy, nagyagy), és az említett területek funkciói. A 

mozgatókéreg helye és kapcsolatai az idegrendszer többi területével. 

A bőr és a belső szervek receptorai (mechanikai-, fájdalom-, hő-, kemoreceptorok, szabad ideg-

végződések). Az érzékszervek anatómiai felépítése, az érzékszervek működésének ál- talános elveit. 

 
 

EGÉSZSÉGTAN TANTÁRGY 72/72 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Az egészségtan célja, hogy olyan korszerű ismeretekkel ruházza fel a tanulókat, melyek 

segí- tik őket az egészségmegőrzésben. Alapvető fontosságú az életmód, a sport és az 

egészségi állapot közti összefüggés felismertetése, a sportoló önmagával szembeni 

felelősségérzetének kialakítása. A tanuló a tantárgy képzése során ismerkedjen meg a 

sportolók egészségét befo- lyásoló legfontosabb tényezőkkel. 
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A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása, az immunrendszer tematikai egységekhez kapcsolható, 

azokra építhető szakmai tartalmak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egység- 

hez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 
A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

 

Készségek, 

képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, 

attitűdök 

Általános és 

szak- mához 

kötődő digitális 

kompe- tenciák 

Ismerteti a 
testedzés 

Egészségdefiníci

ók. A 

homeosztázis 

fogalmi 

értelmezé- se, 

fitnesz-wellness 

alapismeretek, 

civi- lizációs 

betegségek, 

rizikófaktorok 

isme- rete 

   

és az 
egészségmeg- 

  

őrzés kapcsolat-   

rendszerét, 
értelme- 

Teljesen önállóan  

zi a komplex 
egész- 

  

ségfogalom 
kérdés- 

  

körét.   

Ismerteti a tápcsa-   Tisztában van az  
torna felépítését, A tápcsatorna ana-  egészségmegőrzés 

működését. Értel- tómiája és 
élettana, 

 alapelveivel. 

mezi az 
egészséges 

az egészséges táp-  Az 
immunrendszer 

táplálkozás 
szerepét 

lálkozás 
irányelvei, 

 működésének 
isme- 

a testsúlykontroll- kalorigén és non-  retében indokolt 

ban és az egész- 
ségmegőrzésben. 

kalorigén tápanya- 
gok ismerete, BMI 

Teljesen önállóan 
esetben 
szakorvost 
von be a munkájá- 

Betartja és 
betartat- 

index, alul- és túl-  ba. Ismeri a 
sportsé- 

ja az egészséges tápláltság, kalória-  rülések formáit, 

táplálkozás alapel- igény minőségi  megelőzésük 
mód- 

veit, tanácsot ad éhezés 
hiánybeteg- 

 ját a 
sporttevékeny- 

gyakorlati 
megvaló- 

ségek.  ségek során, 
tisztá- 

sításukra.   ban van vele, 
mikor 

Ismerteti az 

immun- rendszer 

szerepét az 

egészség 

Immunológiai 

alap- fogalmak. 

A nyirok- 

rendszer 

 van szükség 

sport- orvos, 

gyógytornász 

szakember segítő 
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megőrzé- sében, 

a rendszeres 

anatómiai 

felépítése, a 

fehér- vérsejtek 

típusai, biológiai 

szerepe. Az 

antigén és az 

antitest fogalma. 

Az általános-, a 

sejtes- és az 

antites- tes 

immunválasz 
kialakulása. 

közreműködésér

e. 

testmozgás hatását 
a 

  

nyirokkeringésre. Teljesen önállóan  

Tisztában
 van a 

  

védettség 
kialakulá- 

  

sának 
folyamatával, 

  

az immunitás típu-   

saival.   
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Felismeri a 

sportsé- rülések 

tüneteit, 

tisztában van a 

mozgató 

szervrend- szer 

épségének 

megóvását 

szolgáló 

alapelvekkel, 

a bemelegítés, 

leve- zetés, 

pihenésre 

fordított idő 

fontos- ságával. 

 

 

Sportsérülés, 

sport- ártalom, 

tüneteik, 

gyógyulásuk 

fel- 

tételei, 

megelőzésük 

módjai 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

  

 

Értelmezi az 

olva- sott és 

hallott szak- mai 

szöveget, önál- 

lóan szerez és ad 

át ismeretet. 

 

 

- 

 

 

Teljesen önállóan 

Internetes 

forrásból 

információt 

gyűjt és 

csoportosít, 

felada- tának 

megfelelő 

célirányos 

keresést végez, 

prezentációt 

állít össze 

Ismerteti az élet- 

mód, a 

táplálkozás a 

sport és az 

egészsé- gi 

állapot közti 

összefüggésre

nd- szert. 

Tanácsokat ad a 
testsúlyszabályoz

ás kérdésében 

Elősegíti a helyes 

táplálkozási 

szoká- sok 

kialakítását, 

megfelelő 

tanáccsal látja el 

a foglalko- 

zásokon 

(edzése- ken) 

résztvevőket. 

 

 

 

 
 

Ismeri az élet-

mód, a 

táplálkozás a 

sport és az 

egészségi 

állapot közti 

össze- 

függésrend-

szert. 

 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

  

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Sport és életmód 

Az egészség fogalmának fejlődése, egészségtani alapfogalmak. 

A WHO egészségdefiníciója, A homeosztázis fogalmának értelmezése, jelentősége. A 

szűrővizsgálatok és az önvizsgálat fontossága. 

A testedzés és az egészségmegőrzés kapcsolata, a helyes táplálkozás keringési rendszer egészségére 

gyakorolt hatásai. 

A sport, mint az életminőség összetevője, fitnesz-wellness alapismeretek. 

A mozgás szervrendszerének épségét, megóvását szolgáló alapelvek ismerete. 
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A sportrekreáció fogalma, egészségtani vonatkozásai, a sport szerepe a stresszoldásban és egyes krónikus 

betegségek kezelésében. A pihenés fogalma, aktív és passzív formái. 

A keringési rendszer főbb betegségeinek (érelmeszesedés, visszértágulat, a trombózis, a magasvérnyomás 

/hipertónia betegség, szívritmuszavar és a szívinfarktus) kialakulásában szerepet játszó főbb kockázati 

tényezők. (rizikófaktorok). 

A megfelelő életvitel kialakításával csökkenthető kockázatok a krónikus betegségek (ke- ringési 

betegségek, cukorbetegség) esetében. 

A szívinfarktus fogalma és jellemző tünetei. 
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A tápcsatorna felépítése és működése 

A táplálkozás részfolyamatai. 

A táplálkozási szervrendszer felosztása, az egyes szakaszok feladata, szerveinek ismerete, az egyes 

szervek, szakaszok biológiai funkciói. 

Az enzimtermelő szervekben termelődő emésztőenzimek, és szerepük az emésztés folya- matában. 

A máj szerepe az emésztőnedv-termelésben, a fehérje-, glükóz- és glikogénszintézisben, a raktározásban 

és a méregtelenítésben. 

A hasnyálmirigy kettős funkciója (hormontermelés, emésztőnedv-termelés). A 

bélbolyhok helye, felépítése, működésük lényege. 

Az éhség-, szomjúságérzet kiváltódásának szabályzása, a tápcsatorna reflexes folyamatai (nyál- és 

gyomornedvtermelés, hányás, nyelés) 

 

Az egészséges táplálkozás 

A táplálék és tápanyag közti különbség ismerete. A testtömegindex értelmezése, az értékét befolyásoló 

tényezők (testösszetétel, nem, életkor). 

A tápanyagok csoportosítása az energiaforgalomban betöltött szerepük alapján (kalorigén, non-kalorigén) 

A tápanyagcsoportok részletes ismerete: fehérjék, szénhidrátok, zsírok, növényi rostok, ás- ványi 

anyagok, nyomelemek ezek természetes forrásai. Érvek hiányuk vagy túlzott fo- gyasztásuk ellen. 

A vitaminok élettani jelentősége, és hiánytüneteik. A zsírban oldódó vitaminok túladagolá- sának 

veszélye. 

A zsírok és olajok biológiai szerepe (energiaraktározás, hőszigetelés, mechanikai véde- lem), a 

szénhidrátok természetes előfordulásai, az élő szervezetben betöltött szerepük. A fehérjék általános 

szerkezete (peptidlánc), szerepük az anyagcserefolyamatokban. 

A minőségi és mennyiségi éhezés fogalma. Az elhízás okai és következményei. 

A helyes testsúlyszabályozás alapelvei, a rendszeres testmozgás testsúlyra és kalóriaigény- re és az 

energiaforgalomra gyakorolt hatásai. 

A táplálékpiramis helyes értelmezése. 

A diéta fogalma, veszélyei, helye a testsúlyszabályozásban. A 

folyadékpótlás fontossága, a kiszáradás tünetei. 

A helytelenül alkalmazott táplálék-kiegészítők káros hatásai. 

 

Az immunológia alapjai, egészségtani vonatkozásai 

Az immunitás fogalma, az immunrendszer részei, 

működése. 

A nyirokrendszer anatómiai felépítése, a nyirokcsomók és a csontvelő kitüntetett jelentő- sége. A 

fehérvérsejtek típusai, szerepük az immunválaszok kialakításában. 

Az antigén és az antitest fogalma. 

Az általános-, a sejtes- és az antitestes immunválasz kialakulása. A védettség 

(immunitás) kialakulásának folyamata, típusai. 

Az immunrendszer szerepe az egészség megőrzésében, a betegségek külső és belső okai, az 

autoimmun betegség fogalma. 

A rendszeres testmozgás szerepe a nyirokkeringés fenntartásában, a rendszeresen végzett 

sporttevékenység egészségmegőrző hatása. 
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Sportsérülések 

A mozgató szervrendszer épségének megóvását szolgáló alapelvek. (pl. helyes testtartás, testedzés). 

A bemelegítés, levezetés, pihenésre fordított idő fontossága az egészségmegőrzésben. 

A sportsérülés és a sportártalom közti fogalmi különbség, e traumák keletkezésének okai, időbeni 

lefolyásuk, tüneteik, gyógyulásuk feltételei, megelőzésük módjai. 

A rehabilitáció fogalma, jelentősége a sportártalmak kezelésében. 

 
 

EDZÉSELMÉLET I. TANTÁRGY 108/108 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy alapozó tantárgyként elméleti hátteret biztosítson a 

sport ágazatban tanulók számára a gyakorlati feladatok elvégzéséhez. A tananyag 

elsajátítása során a diákok megismerik a terhelés hatásmechanizmusát, szabályozásának 

lehetőségeit, képet kapnak a motoros képességek rendszeréről, azok összefüggéseiről. 

Megismerik az elfáradás, a túledzettség sajátosságait. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartal- 

mak. A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai 

egységhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak (motoros képességek 

fogalma, csoportosítása). Az anatómiai-élettani ismeretek tantárgyon belül: pulzustan, 

homeosztá- zis fogalma, az egyes szervrendszerek élettana különös tekintettel a 

mozgató, keringési és légzési szerv-rendszerre.. 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 
A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, 

attitűdök 

Általános és 

szak- mához 

kötődő digitális 

kompe- tenciák 

Ismerteti a 

terhelés az 

alkalmazkodás 

összefüggéseit, 

az 

alapfogalmakat 

felhasználva 

össze- 

függéseket 
fogal- maz 

meg 

Edzéselméleti 

alap- fogalmak, 

edzés, 

edzéseszköz, 

terhe- lés, 

túlkompenzá- 

ció, 

edzésalkalmaz- 

kodás, 

edzettség, 
teljesítmény 

 

 

Teljesen önállóan 

Törekszik a 

definí- ciók, 

összefüggések 

megértésére. 

 

Hitelességre, 

alapos 

szakmai tudás 
meg- szerzésére      

törek- 

 
Online források, 

keresése 

böngésző 

programok 

segítsé- gével 
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Szakszerűen és 

magabiztosan 

hasz- nálja a 

tanult fo- 

galmakat. Az 

egyes 

képességekhez 

konkrét 

gyakorlato- kat 

rendel 

Kondicionális 

ké- pességek, 

koordiná- ciós 

képességek, 

ízületi 

mozgékony- 

ság, 

fogalmainak 

ismerete 

 

 

Teljesen önállóan 

szik, későbbi 

gya- korlati 

feladatainak 

sikeres 

megoldása 

érdekében. 

 

Aktívan és 

koopera- tívan 

vesz rész a 

 

Összefüggéseket Edzés, versenyzés  feladatmegoldáso
k- 

 

talál az edzés és alapfogalmai, 
sport- 

Instrukció alapján ban a különböző 

versenyzés 
kérdése- 

forma fogalma, részben önállóan munkaformákban. 

iben. összefüggései   

Azonosítja az 

edzést 
befolyásoló 

tényezőket. 

Edzéselvek, 

sport- forma 

 

Teljesen önállóan 
  

 

A tantárgy témakörei 

 

Edzéselméleti alapfogalmak 

A kultúra, testkultúra, testnevelés, sport összefüggései Az 

edzéselmélet története, kialakulásának szakaszai. 

Az edzés fogalma, területei, szerkezeti elemei, azok funkcionális céljai. 

Edzésrendszer, edzéseszköz fogalma, edzéseszközök csoportosítása, negatív és pozitív edzéseszközök. 

Dopping fogalma. 

A homeosztázis, edzésalkalmazkodás, terhelés, túlkompenzáció összefüggései. A külső 

terhelés fogalma, szabályozásának lehetőségei. 

Az edzettség fogalma, általános és speciális edzettség. Az 

edzettséget felmérő eljárások. 

A teljesítmény összetevői, a teljesítőképesség és a teljesítőkészség jellemzése. Az 

elfáradás sajátosságai: típusai, szakaszai, az egyes szakaszok jellemzői. 

A túledzettség állapotának kifejlődése (fogalma, típusai, jellemzői). 

 

Motoros képességek 

Motoros képességek 

fogalma, felosztása. 

Kondicionális képességek fogalma, alapképességek (erő, gyorsaság, állóképesség). A 

kondicionális képességek kapcsolata. 

A koordinációs képességek fogalma, alapképességek (mozgásalkalmazkodó és -átállító ké- pesség, 

mozgásszabályozási képesség, mozgástanulási képesség). 

A koordinációs képességek megjelenési formái. (téri tájékozódó képesség, egyensúlyozó képesség, 

kinesztézis, mozgásdifferenciáló képesség stb.) 

Az ízületi mozgékonyság fogalma, típusai. 

A motoros képességek életkori sajátosságai, szenzitív fejlesztési szakaszai. 

 

Az edzés és versenyzés összefüggései 

A sportverseny meghatározása, 

jellemzői. 

Versenyhelyzet elemzésének szempontjai. 

Versenyzési konfliktusok, motívumok, azok összefüggései a személyiségtípusokkal. Rajtállapot 

fogalma, típusai (rajtkészség, rajtláz, rajtapátia). 
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A stratégia és taktika fogalma, jelentősége. 

 

Az edzésfolyamatot befolyásoló tényezők 

Biológiai edzéselvek. 

Pszichológiai edzéselvek. 
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A formaidőzítés lehetőségei és tényezői. 

A sportforma fogalma, befolyásoló tényezők. 

 
 

EDZÉSPROGRAMOK I. TANTÁRGY 108/108 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók közvetlen, életszerű tapasztalatokat 

szerezzenek a sportolók felkészítési- felkészülési folyamatáról, vagy a fitnesz-wellness 

szektor által kínált testedzési lehetőségekről. Kiemelt cél, hogy a tanulók – a meg-adott 

szempontok szerint - részt vegyenek az edzésprogramokban, tapasztalataikat elemzések 

formájában értékeljék, to- vábbá, hogy kondicionális és koordinációs képességeik 

folyamatosan fejlődjenek. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés tantárgyon belül: motoros képességek jellemzői és fejlesztési módszerei, 

sportfoglalkozás felépítése. Az edzéselmélet tantárgyon belül: terhelés 

hatásmechanizmu- sa, motoros képességek felosztása, összefüggései, elfáradási 

sajátosságok, szenzitív idő- szakok. 

 

A képzés órakeretének legalább 70%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 
A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, 

attitűdök 

Általános és 

szak- mához 

kötődő 

digitális 

kompe- tenciák 

Elemzi és 

értékeli az 

edzéstervek 

(foglalkozásterv

ek) 

gyakorlati 

megvaló- sítását, 

a tapasztala- 

tokat hasznosítja 

további 

munkája 

során. 

Szükség 

esetén 

rajzírást 

alkalmaz 

 

 

 

Edzésnapló 

tartalmi elemei 

 

 

 

 
Irányítással 

 
 

Nyitott más 

moz- gásformák 

ismeret- 

anyagának 

befoga- dására. 

Együttműködő, 

mert a 

csoportos 

foglalkozásoko

n a résztvevők 

igényét 

figyelembe kell 

lennie. 

Egyes 

sporttevé- 

kenységek 

gyakor- lása 

balesetveszélyt 

 

A gyakorlatok 

hatá- sát 

szakszerűen 

elemzi 

Saját sportági 

moz- gásforma 

jellemzői 

 

Teljesen önállóan 
Rajzíró 

program 

felhasználása

. 



563  

Ismerteti a 

fitnesz 

óratípusokat 

hatása- it. 

Igények és célok 

figyelembevételé

vel ajánlásokat 

tesz az egyes 

órák látogatá- 
sára. 

 

 
Fitnesz 

óratípusok 

jellemzői 

 

 

Teljesen önállóan 

jelenthet, ezért 

jól elő kell 

készítenie 

foglalkozásokat. 

Kreatív és 

önállóa 

gyakorlatok 

terve- zése 

során. 

Internetes 

forrásból 

információt gyűjt 

és csoportosít, 

célirá- nyos 

keresést végez, 

prezentációt állít 

össze 

Betartja és 

betartat- ja a 

szabályokat. 

Saját sportág 

ver- 

senyszabályai

nak 
ismerete 

 

Teljesen önállóan 
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A tantárgy témakörei 

 

Motoros képességfejlesztés I. 

Rövid, közép és hosszú távú 

állóképesség fejlesztése. 

Állóképesség fejlesztése tartós 

módszerekkel. Állóképesség 

fejlesztése intervall módszerrel. 

Állóképesség fejlesztése ellenőrző (vagy verseny) módszerrel. Az ízületi 

mozgékonyság fejlesztése aktív izommozgással. 

Az ízületi mozgékonyság passzív fejlesztése. A 

mozgásérzékelés (kinesztézis) fejlesztése. Az 

egyensúlyozási képesség fejlesztése. 

A ritmusérzék fejlesztése. 

A reagálási képesség fejlesztése. 

A téri tájékozódási képesség fejlesztése. Az 

összekapcsolódási képesség fejlesztése. A differenciáló 

képesség fejlesztése. 

(Valamennyi fejlesztő módszer elsajátítása konkrét gyakorlatok és edzésprogramok végre- hajtása útján 

történik.). 

 

Edzés (foglalkozás) látogatás, dokumentálás I. 

Megadott szempontok szerint folyamatos edzésdokumentációk készítése az edzéslátogatá- sokról. 

Edzésdokumentáció tartalmi összetevői: 

külső körülmények rögzítése (helyszín, tárgyi feltételek, edzésen 

használt eszkö- zök, időjárási körülmények, edzésen résztvevők 

száma) 

edzés jellegének rögzítése (taktikai edzés, képességfejlesztés stb.) 

edzés tartalmi elemeinek rögzítése (bemelegítés mozgásanyaga, 

az edzés fő rész- ének tartalma, edzésmódszerek alkalmazása, 

edzés levezető részének mozgásanya- ga, gimnasztika 

rajzírással, szakleírással) 

élettani tényezők rögzítése (fáradtsági index, intenzitás index, 

pulzusmérés az edzé- sen) 

Az edzésdokumentációk folyamatos értékelése. 

Részvétel saját sportága/mozgásformája edzésprogramjában, ismert helyszínen saját edző irányításával. 

Saját sportágában/mozgásformájában más helyszíneken (más egyesületben, klubban, tele- pülésen és más 

edző irányításával) tartott edzések látogatása. 

Saját sportágában/mozgásformájában más (fiatalabb, idősebb) korosztályoknak tartott edzések 

megtekintése. 

 
 

GIMNASZTIKA I. TANTÁRGY 126/126 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A gimnasztika I. tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók elsajátítsák a különböző 

testhely- zeteket, mozdulatokat, mozgásokat leíró helyes szakkifejezéseket és a 

gyakorlatok ábrázolási módját. A tanulók váljanak képessé általános és speciális hatású 

képességfejlesztő programok összeállítására, gyakorlatok vezetésére. 
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A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés tantárgyon belül: bemelegítés, gimnasztikai gyakorlatok felépítése, 

gyakor- latvezetési módszerek, gimnasztikai szaknyelv ismerete. Az edzéselmélet 

tantárgyon be- lül: a mozgások szerkezeti elemei, a terhelés összetevői, a külső terhelés 

szabályozási le- hetőségei. Az anatómiai-élettani ismeretek tantárgyon belül: emberi test 

felépítése, izomműködés típusai antagonista-szinergista működés, ízületek felépítése, 

típusai. 

 

A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 
A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, 

attitűdök 

Általános és 

szak- mához 

kötődő digitális 

kompe- tenciák 

 

Célirányosan 

fej- leszti a 

korszerű 

edzéselvek és 

mód- szerek 

figyelembe- 

vételével a 

foglal- 

kozásokon 

résztve- vők 

motoros képes- 

ségeit 

Motoros 

képessé- gek 

fejlesztése a 

gimnasztika 

moz- 

gásanyagával 

Kondicionális 
képességek 

fogalma 

Koordinációs 

képességek 

fogalma 

Ízületi 

mozgé- 

konyság 

fogalma 

 

 

 

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan 

Körültekintő a 

motoros 

képességek 

tervezése során a 

résztvevők 

életkorá- ra, 

nemére, edzett- 

ségi szintjére vo- 

natkozóan. 

Ügyel arra, hogy 

a gyakorlatok 

terve- zése és 

vezetése 

egészségmegőr

zés célzattal 

történjen. 

Törekszik a 

gya- korlatok 

végrehajt- 

tatása során a 

biz- tonságos 

környezet 

kialakítására, 

mert 

az eszközös 

gyakor- latok 

balesetveszé- 

lyesek lehetnek. 

Folyamatos

an bővíti 

szakmai 

tudását, 

mert a 

sporttudomá

ny fejlődése, 

újabb 

 

 

Meghatározza 

a résztvevők 

életko- rának, 

edzettségi 

(fittségi) 

állapotá- nak 

megfelelően a 

terhelési 

tényező- ket. 

Kondicionális 

képességek 

fajtái és 

fejlesztésük 

Erő fogalma 

és fajtái 

Gyorsaság 

fogal- ma és 

fajtái 

Állóképesség 

fogalma és 

fajtái 

 

 

 
Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan 

 

Figyelembe 

veszi a 

fejleszthetőség 

szenzitív 

időszakait, 

ugyanakkor 

törek- szik az 

ízületi hajlé- 

Krónikus 

betegség 

fogalma. 

Gyakori 

krónikus 

betegségek 

tünetei, 

 

 

Teljesen önállóan 
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konyság, lazaság 
javítására. 

kezelése, 

sportélet- tani 

vonatkozásai 

edzésmódszerekk
el, 
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Ismerteti a 

sporto- lók 

táplálkozására 

vonatkozó 

dietetikai 

előírások 

hátterét, a 

teljesítményfoko

zás legális 

eszközeit 

Kondicionális 
képességek 

fejlesz- tésének 

szenzitív 

időszakai 

Az ízületi 

mozgé- konyság 

fejlesztése 

Statikus 

(aktív, 

passzív) 

nyújtás 

jelentése 

Dinamikus 

(aktív, passzív) 

nyújtás fogalma 

PNF 

stretching 

folyamata 

Ernyesztő 

gyakor- latok 

jelentése 

 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

eljárásokkal, 

tapasz- 

talatokkal 

gazdagít- hatja. 

Határozott, 

felké- szült és 

magabiztos, 

mert így válik 

hite- lessé a 

gyakorlatve- 

zetések során. 

Nyitott az inter- 

perszonális 

kapcso- 

latokban, mert 

em- berekkel 

foglalko- zik. 

 

 

 

 

Szakszerűen 

elemzi a 

mozgások 

optimá- lis és 

gazdaságos 

végrehajtását. 

Meg- határozza 

a mozgá- sok 

térbeli, időbeli, 

dinamikai 

jegyeit. 

Koordinációs 

képességek és 

moz- 

gásszerkezet 

jelen- tése 

Statikus, 

dinami- kus 

egyensúlyozó 

képesség 

jelentése 

Téri 

tájékozódó 

képesség 

fogalma 

-Kinesztézis 

jelen- tése 

Ritmusérzék 

fo- galma 

Gyorsasági 

koor- dináció 

jelentése 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 
Változatos 

formá- ban 

használja a 

gimnasztika 

moz- gás- és 

gyakorlat- 

rendszerét. 

A gimnasztika 

mozgás- és 

gyakor- 

latrendszere 

Általánosan és 

sokoldalúan 

képző 

gyakorlatok 

fajtái 

Az ember 

termé- szetes 

mozgásai 

Rendgyakorlatok 

Testnevelési játé- 

kok 
gimnasztikai 

feladattal 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 
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Az edzés 

(foglalko- zás) 

feladatához 

igazodó, 

szakszerű 

bemelegítést 

alkal- maz. 

Az általános 

be- melegítés 

jelentése 

Bemelegítés fajtái 

Az általános be- 

melegítés 

blokkjai- nak 

mozgásanyaga 

és folyamata 

Sportági 

bemele- gítés 

jelentése 

 

 

 

Teljesen önállóan 
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A tantárgy témakörei 

 

A gimnasztika mozgásrendszere 

A gimnasztika története, mai 

értelmezése. 

A gimnasztika szerepe, alkalmazási területei. 

Gimnasztikai alapfogalmak (alapforma, kiinduló helyzet, gyakorlatlánc stb.) 

A mozgásszerkezet időbeli, térbeli, dinamikai jegyei, ezek változtatási lehetőségei. A test 

síkjai, tengelyei. 

A test és a szer egymáshoz viszonyított helyzete. A rajzírás 

alapelvei. 

A rajzírásban használt jelek. 

A kiinduló helyzetek rajzírása (állások, térdelések, ülések, fekvések, kéz- és lábtámaszok, egyéb 

támaszok, függések és vegyes helyzetek). 

Gimnasztikában használt kartartások. 

Fogásmódok az ujjak helyzete, a tenyér helyzete és a kezek egymástól való távolsága sze- rint. 

A gyakorlatok szakleírásának szempontjai. Mozgások 

rajzírása. 

Lendítések, lengetések. Húzások, 

csúsztatások. Emelések, 

leengedések. 

Emelkedések, ereszkedések. Hajlítások, 

nyújtások. 

Döntések, dőlések. 

Fordítás, forgatás. 

Fordulat, forgás. 

Körzések. 

Összetett törzsmozgások. 

Utánmozgások, rugózások. 

Helyzetcserék. 

Szökdelések, szökkenés, ugrások. 

Helyváltoztatások. 

Dobások. Emelések, hordások. 

Gyakorlatláncok tervezése, rajzírással, szakleírással. 

Testnevelési játékok gimnasztikai feladattal (játékok, versenyek, váltóversenyek. 

 

Gimnasztikai gyakorlattervezés és gyakorlatvezetés 

A gimnasztikai gyakorlatok ismertetésének, közlésének és a gyakorlatok vezetésének a módszerei 

(verbális, vizuális, kevert módszerek). 

Rendgyakorlatok gyakorlatvezetése. Nyújtó 

hatású alapformák. 

Erősítő hatású alapformák. Antigravitációs 

izmok. Izomtérkép. 

Ernyesztést és lazítást segítő mozgások, módszerek. 

Az általános bemelegítés blokkjai, mozgásanyaga, gyakorlatvezetése. Mérsékelt nyújtó 

hatású gyakorlatláncok tervezése rajzírással, szakleírással. Keringést fokozó 

gyakorlatláncok tervezése rajzírása, gyakorlatvezetése. 

Dinamikus nyújtó gyakorlatláncok tervezése rajzírása, gyakorlatvezetése. A 

célgimnasztika alkalmazásának területei. 
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Erőkifejtési módok rendszere. 

Dinamikus, statikus erősítő hatású gyakorlatláncok tervezése rajzírása, gyakorlatvezetése. A 

gimnasztikai gyakorlatok variálásának kombinálásának lehetőségei. 

Gyakorlatok variálása a mozgás térbeli összetevőinek változtatásával (kiinduló helyzet, mozgásirány, 

mozgásterjedelem stb.). 

Gyakorlatok variálása a mozgás időbeli összetevőivel változtatásával (időtartam, tempó stb.) 

Gyakorlatok variálása a terhelési összetevők változtatásával (pl. ellenállás nagysága, pihe- nőidő stb.) 

Gyakorlatok variálása különböző eszközök használatával. 

Kondicionális képességek fejlesztése gimnasztikával. 

Koordinációs képességek fejlesztése gimnasztikával. Ízületi 

mozgékonyság fejlesztése gimnasztikával. 

Izolációs gyakorlatok. Összetett gyakorlatok. 

32 ütemű határozott formájú gyakorlatláncok tervezése, gyakorlatvezetése. 
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Sport ágazati közös tartalmak megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 540/525 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanítási terület elméleti és gyakorlati hátteret biztosít a tanulók számára ahhoz, hogy 

bővebb ismereteket szerezzenek egészségügyi, edzéselméleti, gimnasztikai 

témakörökből. Feldolgoz- zák a különböző motoros képességek fejlesztési 

módszertanát, megismerik a terhelésszabá- lyozás módszereit kéziszerek gimnasztikai 

alklamazásával. Elsajátítják az elsősegélynyújtás alapjait, hiszen tevékenységük közben 

nem kockáztathatják a rájuk bízott sportolók testi ép- ségét, és baleset során 

gondoskodniuk kell - a szakemberek megérkezéséig- a sérült személy szakszerű 

ellátásáról is. Munkájuk során nélkülözhetetlen kommunikációs technikákat sajátí- tanak 

el, megismerkednek és a sportesemények szervezési alapjaival. 

 

 ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS TANTÁRGY 36/31 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Az elsősegélynyújtás tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a legfontosabb 

általános és konkrét feladatokat a hirtelen fellépő egészségkárosodások esetén. Tanulják 

meg azokat biz- tonságos és hatékony beavatkozásokat, amelyek segítségével közvetlen 

életmentő vagy a sú- lyosbodást megelőző eredményt érhetnek el. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása, az immunrendszer és a bőr tematikai egységekhez 

kapcsol- ható, azokra építhető szakmai tartalmak. A testnevelés és sport tantárgyon 

belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez kapcsolható, azokra építhető 

szakmai tar- talmak. 

 

A képzés órakeretének legalább 30%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 
A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

 

Készségek, 

képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, 

attitűdök 

Általános és 

szak- mához 

kötődő digitális 

kompe- tenciák 
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Baleseti 

szituáció- ban 

felismeri és 

elvégzi a 

legfonto- sabb 

általános és 

konkrét 

feladatokat, 

szakszerű 

elsőse- 

gélyt nyújt, 

értesíti a 

szakellátásért 

felelős 

egészség- 

ügyi 

szakembere- 

ket. 

 

 

 
Sérültvizsgálati 

és újraélesztési 

proto- kollok 

ismeretanya- ga 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

Tisztában van 

a különféle 

baleseti 

szituációkban 

a 

biztonságos és 

ha- tékony 

beavatkozás 

sorendjével és 

ten- 

nivalóival, és 

ezeket akár 

stresszhelyzet- 

ben is, önállóan 

végrehajtja. 

 

 

 
Online források 

kutatása 

böngésző 

program 

segítségé- vel. 
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Szakszerűen 

elvégzi a 

vérzéses sérülés- 

nek megfelelő 

seb- ellátást 

 

Vérzéscsillapítási 

módszerek 

 
Teljesen önállóan 

  

Szakszerűen 

végzi a traumás 

sérülések 

elsősegélynyújt

ását a 

szakember meg- 
érkezéséig. 

 
 

Traumás sérülések 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Újraélesztés 

Alapfogalm

ak, 

definíciók. 

A sérült vizsgálata, légzés, keringés ellenőrzése. Az újraélesztés 

ABC-je. Az újraélesztés folyamata. Sérült vizsgálati protokoll. 

Eszméletlenség jelei, stabil oldalfekvés, légútbiztosítás, lélegeztetés, a mellkaskompresszió alkalmazása. 

Defibrillátor használata újraélesztés során. Hibák és 

szövődmények újraélesztés során. 

 

Sebzések, sebellátás 

A sebek fajtái 

A vérzések típusai és ellátásuk 

 

Traumás sérülések 

A törés, gerincsérülés, ficam, rándulás felismerése, tünete, ellátása. Akut és 

krónikus sportsérülések, sportártalmak típusai, ellátásuk. Vízből mentés szabályai, 

módjai, veszélyei a mentést végző személyre. Sportsérülések prevenciója 

 
 

 FUNKCIONÁLIS ANATÓMIA TANTÁRGY 72/62 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló ismereteit bővítse az emberi test anatómiája 

és működése közti összefüggések terén, komplex megközelítésben. Magába foglalja a 

szövettani alapismeretek kibővítését, a mozgatórendszer, a keringés, légzés és a 

szabályzás funkcionális elemzésének, tájanatómiai felépítés és a működés 

összefüggéseinek ismeretköreit. Kiegészíti az 9. -11. osztályban tanult anatómiai, 

élettani, terhelés-élettani ismereteket, illetve integrálja a 4 év során különböző 

tantárgyak (közismereti biológia, komplex természettudomány stb) keretében az emberi 

testről elsajátított ismereteket, segítve ezzel a szakmai érettségire történő felkészülést. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

A tantárgyat tekintettel annak tartalmi részletességére, csak biológia szakos középiskolai 

tanár, vagy a tanított korosztályban megfelelő oktatói tapasztalattal rendelkező biológus, 

orvos, gyógytornász oktathatja. 
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Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test felépítése és működése, a 

szerve- zet anyagforgalma, az életműködések szabályozásához kapcsolható, azokra 

építhető szakmai tartalmak 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 
A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, 

attitűdök 

Általános és 

szak- mához 

kötődő digitális 

kompe- tenciák 

 

 
Ismerteti az 

egyes 

önfenntartó 

szerv- 

rendszerek 

részei- nek 

szerepét az 

életműködé

sek 

fenntartásá

ban 

A mozgató- és 

a többi 

önfenntartó 

szervrendszer

ről 

korábban 

megszer- zett 

anatómiai, 

élettani 

ismeret- 

anyag 

szélesítése 

kibővítése az 

élet- kori 

sajátságoknak 

megfelelő 

mélység- 
ben 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

Anatómiai, 

élettani 

ismereteit 

rendsze- rezi, 

bővíti. A tan- 

tárgy ráépülő 

jelle- gű, ebből 

adódóan 

lehetőséget ad az 

alapképzés során 

elsajátított 

ismere- tek 

szintézisére, 

valamint módot 

ad a különböző 

tanulási formák, 

képességek 

gyakorlására. 

A tanuló az önálló 

ismeretszerzés 

mel- lett, tanítva 

is tanul, 

 

 

 
Internetes 

forrásból 

információkat 

gyűjt és 

csoportosít, pre- 

zentációt állít 

össze. 

Ismerteti a 

szabály- zó 

szervrendszer 

működési elvét 

hierarchikus 

viszo- nyait, 

bemutatja a 

hormonális- és 

idegi szabályzás 

anatómi- ai és 

élettani össze- 
függéseit 

A 

hormonrendsze

r és az 

idegrendszer 

korábban 

megszer- zett 

anatómiai, 

élettani ismeret- 
anyagának 

szélesí- tése az 

életkori 

sajátságoknak 

meg- felelő 

mélységben 

 

 

 

Teljesen önállóan 
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Önállóan 

ismerete- ket 

szerez és alkal- 

mazza a szakmai 

nyelvet. 

Előadás és 

projekt- feladat 

keretében előad, 

új ismeretek- re 

tesz szert és eze- 

ket 

összekapcsolja a 

meglévő ismeret- 

rendszerével. 

Egyéni, páros 

és csoportos 

munkát 

végez, ismerteti 

az 

együttműködés 

feladat-

megosztás 

rendszerét. 

 

 

 

 

 

 

 
Szaknyelv 

ismerete. 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

csoportmunka 

során gyakorolja 

az isme- ret-

átadási képessé- 

geit. 

 

 

 

 

 
Online 

forrásokat, 

videókat, 

esetta- 

nulmányokat 

keres a témához 

kapcso- lódóan. 
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A tantárgy témakörei 

 

Szöveti struktúrák élettani vetületei 

A szerkezeti struktúrák szerepe a következő szövetekben: harántcsíkolt izom, simaizom, szív-izom, 

csontszövet, emberi vér. Magyarázza, hogy a funkció hogyan tükröződik az adott szövet szerkezeti 

struktúrájában. 

A csontszövet részletes felépítése, csontanyag (sejtközötti állomány) kémiai összetétele (szerves és 

szervetlen alkotók), ezek szerepe a szövet élettani feladataiban. 

Az egyes csontsejt-típusok szerepe a csontosodás folyamatában. 

A három izomszövet-típus felépítés és működés szempontú összehasonlítása (kontrakció, izom-rángás, 

ingerszummáció elve, tartós tetanusz kialakulása). 

 

A vázrendszer felépítése és működése 

A csontok szerkezetének vázfunkciókhoz köthető tulajdonságait. (fizikai tartó, vérképzés helyszíne, 

ásványianyag raktár). 

Az ízületek típusainak csoportosítása azok alakja és tengelyszáma szerint, az egyes ízület- típusok 

mozgásai. 

A vázrendszer fontosabb ízületeinek (váll-, könyök-, csukló-, csípő-, térd-, alsó és felső ug- róízület) 

jellemzése, az ízületi tengelyek száma, és az azt megalkotó csontok szerint. 

A férfi- és a női vázrendszer, különösen a medence-típusok közti különbség oka és moz- gásminőségi 

következményei. 

A hosszirányú csontnövekedés és a csont vastagodásának folyamata. 

 

Az izomrendszer felépítése és működése 

Az izomeredés és a –tapadás fogalmának 

ismerete. 

A következő izmok jellemzőinek (eredés, tapadás, funkció) ismerete: 

A végtagok hajlító- és feszítő, közelítő és távolító izmai közül: (két- és háromfejű felkar- izom, deltaizom, 

hollócsőrkarizom, csípőizmok, kis- középső- és nagy farizom, két- és négyfejű combizom, fésűs és 

karcsúizom, hosszú- a rövid- és nagy közelítőizom, az elülső sípcsonti izom, háromfejű lábszárizom) 

A nyak- és hátizmok közül: fejbiccentő izom, csuklyásizom, lapockaalatti izom, nagy rom- buszizom, 

széles- és hosszú hátizom), 

Mellkas izmai közül: rekeszizom bordaközi izmok, kis és nagy mellizom. 

Hasizmok (egyenes-, külső ferde-, belső ferde- és haránt hasizom, csípőhorpaszizom elülső fűrész-izom.). 

A szarkomer részei, molekuláris struktúrája és funkciója közti összefüggés, az izom- összehúzódás kémiai 

feltételrendszere, az izomrost energetikai folyamatai 

 

Keringési rendszer részeinek szerepe az életműködések fenntartásában 

A vérről alkotott szövettani ismeretek bővítése: a hemoglobin molekula vörösvértestek jel- lemzőit 

meghatározó tulajdonságai. 

A sérült érfal, a vérlemezkék, a trombin, a fibrin, a kalciumion, K-vitamin szerepe a véral- vadás 

folyamatában. 

A vérszegénység lehetséges okai. A véralvadási folyamat rendellenességeinek szerepe a vérzékenység, 

illetve trombózis kialakulásában. 

Az artériás erek szerepe a szabályzási folyamatokban. 

A hajszálerek keringési jellemzői, funkciója az anyagcserében. 

A vérnyomás változásának elemzése, a véráramlás sebessége, az erek keresztmetszetének alakulása a 

keringési rendszerben. 
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A szív teljes ingerületkeltő és vezető rendszerének részei, valamint a szívritmus idegi sza- bályzásának 

módja. A szívciklus. 

 

Légzőrendszer részeinek szerepe az életműködések fenntartásában 

A légzés szervezet- és sejtszintű folyamatainak összefüggésbe hozása. A légcsere, a gáz- csere és a 

sejtlégzés összefüggései. 

A sejtlégzés fő lépései (aerob és anaerob út) a kétféle metabolizmus szerepe az izomműkö- désben. 

A tüdőben és a szövetekben folyó gázcsere diffúziós elve, a légzőmozgások következtében kialakuló 

nyomásváltozások szerepe a légzési gázok transzportjában. 

A légcsere biomechanikai értelmezése a Donders modell alapján. 

A vér szén-dioxid koncentrációjának szerepe a légzés szabályozásában. A kemoreceptorok és a 

mechanoreceptorok helye és szerepe a légzésszabályozásban. A légzésvezérlés idegi szabályzása. 

 

Szabályzórendszer egyes elemeinek szerepe az érző és mozgató területek 

működésének összehangolásában 

A motivációs állapotok szerepe magatartásunk irányításában. Az agykéreg szerepe az aka- ratlagos 

mozgások kialakításában. 

A mozgatópályák kereszteződéseinek funkcionális következményei. 

A kéreg alatti magvak, a kisagy és az átkapcsolódások szerepe az automatizált mozgások 

szabályozásában. 

A kisagy funkciói (mozgáskoordináció, finomhangolás, szűrés). 

A szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszer anatómiai vetületének és működésének 

összehasonlítása. 

A vegetatív szabályozás hatása az életfolyamatokra. (a szembogár (pupilla), a vázizom, a bél, a szív és a 

vérerek szimpatikus és paraszimpatikus befolyásolása). A keringés és a testhőmérséklet szabályozása. 

Az öröklött emberi magatartásformák. A feltételes reflexek szerepe az ember tanulási fo- lyamataiban, 

komplex viselkedésében 

 
 

 TERHELÉSÉLETTAN TANTÁRGY 72/72 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A sport ágazatban tanuló a korábbi közismeretei és szakmai tantárgyak tartalmára és 

sport- beli gyakorlati tapasztalataira alapozva ismerje meg az edzés szervezetre 

gyakorolt hatását, a különböző szervrendszerek terhelésre adott alkalmazkodási 

reakcióit. A tantárgy tanulása során sajátítsa el a különböző életkorokban adagolt 

terhelések jellemzőit, legyen képes moz- gásprogramokat ajánlani különböző krónikus 

betegségekben szenvedőknek. Ismerje meg a sportolók táplálkozási sajátosságait, a 

teljesítményfokozás eszközeit. A tantárgy ismeretanya- gára támaszkodva a tanulói 

későbbi tanulmányai során képessé váljon arra, hogy életkorhoz, előképzettséghez 

igazodó edzéseket, sportfoglalkozásokat tervezzen és vezessen a verseny- és a 

szabadidősportban egyaránt, hatékony tanácsokkal segítsen egy élet-módprogram 

kialakítá- sában. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 
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Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása témakörökhöz kapcsolható, azokra építhető szakmai tartal- 

mak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egység- 

hez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. Az edzéselmélet alapfogalmai, a 

homeosztázis, terhelés, alkalmazkodás, túlkompenzáció összefüggései. 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 
A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, 

attitűdök 

Általános és 

szak- mához 

kötődő digitális 

kompe- 
tenciák 

 

Felhasználja az 
edzés 

szervezetre 

gyakorolt 

hatását, a 

különböző 

szerv- 

rendszerek 

terhelés- re adott 

alkalmaz- kodási 

reakcióit 

munkája során. 

Az edzés,

  edzés- 

rendszer, terhelés 

edzésalkalmazko

- dás, 

homeosztázis, 

túlkompenzáció 

fogalma. 

Terhelés 

anyagcse- rét 

módosító hatásai 

az egyes 

szervrend- 
szerekben 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

A tantárgy 

ismeret- 

anyagára 

támasz- kodva 

felismeri a 

sportolók, a 

hozzá- juk 

forduló, egész- 

ségüket 

megőrizni, 

testkultúrájukat 

fejleszteni vágyó 

emberek 

képessége- inek 

biológiai korlá- 

tait. Felméri a 

fizi- kum mögött 

meg- húzódó 

biológiai 

adottságokat, 

hogy a 

későbbiekben 

ezekre az 

ismere- 

tekre épülő 

szakmai tartalom 

birtokában 

életkorhoz, 

előkép- 

zettséghez 

igazodó 

edzéseket, 

sportfog- 

lalkozásokat 

tervez- zen és 

 

 
Online 

forrásokat, 

videókat, 

esetta- 

nulmányokat 

keres a témához 

kapcso- lódóan. 

 

Elkülöníti a 

külön- böző 

életkorokban 

alkalmazható 

terhe- lések 

jellemzőit, 

különböző 

korcso- portok 

részéra moz- 

gásprogramot 

állít össze. 

A naptári és 

bioló- giai 

életkor különb- 

sége. 

Terhelés és 

biológi- ai 

életkor 

összefüg- gései, 

a szenzibilis 

időszak fogalma, 

egyes motoros 

ké- pességek 

szenzibilis 

időszakai. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Figyelembe 

veszi az 

esetlegesen 

fennálló 

krónikus 

betegsége- ket, 

és ezeknek 

megfelelően 

módo- sítja az 

edzés során 

alkalmazható 

terhe- lést. 

 

Krónikus 

betegség 

fogalma. 

Gyakori 

krónikus 

betegségek 

tünetei, 

kezelése, 

sportélet- tani 

vonatkozásai 

 

 

 
Teljesen önállóan 
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Ismerteti a 

sporto- lók 

táplálkozására 

vonatkozó 

dietetikai 

előírások 

hátterét, a 

teljesítményfoko

zás legális 

eszközeit 

A 

sporttáplálkozá

s alapelveinek 

isme- rete, a 

táplálkozás 

folyamata és a 

táp- anyag-

összetétel 

hatása a 

sporttelje- 

sítményre. A 

sza- 

bályzás 

terhelésélet- tani 

vonatkozásai 

 

 

 
Jelöljön ki 

egy elemet. 

vezessen, 

hatékony 

tanácsok- kal 

segítse a rá 

bízottakat egy 

sze- mélyre 

szabott 

életmódprogr

am 

kialakításába

n 

 

 
 

A tantárgy témakörei 
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Edzéselméleti összefoglalás, a terhelés során a szervezetben végbemenő 

változások 

Az edzés, edzésrendszer fogalma, jellemzői. 

A terhelés fogalma, külső és belső terhelés, külső terhelés összetevői. Az 

edzésalkalmazkodás fogalma. 

A túlkompenzáció folyamata. 

A homeosztázis fogalma, jellemzői. 

Terhelés hatására a szervezetben végbemenő teljesítménycsökkentő változások (hiperter- mia, 

dehidratáció, sóvesztés, hemokoncentráció változása, vér kémhatásának változása, vércukorszint 

változása). 

Védekezés a káros hatások ellen 

 

Energiaszolgáltató folyamatok a szervezetben 

Sejtszintű energiaszolgáltató folyamatok ismerete (biológiai oxidáció, erjedés). A biológiai oxidáció 

szakaszai, az egyes szakaszok biokémiai folyamatai. 

A glikolízis és az erjedés biokémiai kapcsolata. A Pasteur-effektus fogalma. 

Az energiaszolgáltató folyamatok típusai (anaerob alaktacid, anaerob laktacid, aerob). Az 

energiaszolgáltató folyamatok időrendi változásai. 

Steady state, anaerob küszöb fogalma 

 

Terhelés hatása a mozgató szervrendszerre 

A mozgatórendszer részei, feladatai. 

A csontok típusai, csöves csont felépítése, csontnövekedés. A csontok 

összeköttetése, ízület felépítése. 

Az izomszövet felépítése. 

Az izomműködés mechanizmusa. Az 

izomkontrakció típusai. 

Az izomrostok típusai, jellemzői. 

A passzív mozgatórendszer adaptációs folyamatai. Az aktív 

mozgatórendszer adaptációs folyamatai. 

 

Terhelés hatása a légzési szervrendszerre 

A légzési rendszer részei, feladatai. 

A tüdő jellemzése. 

A légzőrendszert jellemző élettani mutatók (légzésszám, légzési térfogat, légzési perctér- fogat, 

vitálkapacitás). 

A tüdő adaptációs folyamatai. 

A légzőrendszert jellemző élettani mutatók változásai terhelés hatására, az edzett és a nem edzett szervezet 

mutatóinak összehasonlítása. 

Az aerob kapacitás fogalma, jelentősége. 

 

Terhelés hatása a keringési rendszerre 

A keringési rendszer részei, feladatai. 

A szív jellemzése (elhelyezkedés, felépítés, önálló ingerkeltő és ingerületvezető rendszer). A 

nyirokrendszer jellemzése. 

Az egyes értípusok összehasonlítása. A vér 

összetevői, jellemzése. 

A keringési rendszert jellemző élettani mutatók (vérnyomás, pulzus, pulzustérfogat, perc- térfogat). 
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Egy aerob és anaerob munkát végző sportoló terhelés alatti vérnyomásváltozásainak össze- hasonlítása. 

Különböző pulzusfajták és jelentőségük (ébredési, nyugalmi, munka, maximális, visszaál- lási). 

A szív adaptációs folyamatai. Edzett szív, edzésbardycardia. 

A szívműködés adaptációs folyamatainak összehasonlítása egy aerob és egy anaerob mun- kát végző 

sportoló esetében. 

A keringési rendszert jellemző élettani mutatók változásai terhelés hatására, az edzett és a nem edzett 

szervezet mutatóinak összehasonlítása 

 

A terhelés és a szabályozó rendszer kapcsolata 

A vezérlés és a szabályozás összehasonlítása. 

A szabályozás feladatai. Negatív visszacsatolás. 

A hormonrendszer és az idegrendszer feladatainak összehasonlítása. Mirigy 

fogalma, típusai. 

Hormon fogalma, típusai. 

Az agyalapi mirigy hormonjai. 

A terhelésben fontos szerepet játszó mirigyek és hormonjaik (pajzsmirigy, mellékvese, hasnyálmirigy, 

nemi mirigyek) 

Rendszeres terhelés hatására végbemenő hormonális változások. Az 

idegszövet felépítése (neuron, gliasejtek). 

Elemi idegjelenségek (nyugalmi és akciós potenciál, szinapszis jellemzése). A 

mielinizáció és a mozgástanulás kapcsolata. 

A terhelés és a szimpatikus túlsúly kapcsolata. A Selye-

féle stresszelmélet. 

Mozgató (piramis és extrapiramis) pályák jellemzése, kapcsolatuk a mozgás végrehajtásá- val. 

Az idegrendszer adaptációs folyamatai 

 

A terhelés és a táplálkozás kapcsolata 

Tápanyagok fogalma, csoportosítása. 

Táplálkozás és sporttáplálkozás összehasonlítása. A 

sporttáplálkozás alapelvei. 

Táplálkozás a terhelés előtt, alatt és után 

 

Különböző életkorok terhelésélettani sajátosságai 

Naptári és biológiai életkor fogalma. 

Terhelés és biológiai életkor. Szenzibilis 

időszak fogalma. 

Az egyes motoros képességek és szenzibilis időszakaik. 

Erőfejlesztés különböző életkorokban. 

Az időskori sportolás jellemzői. 

 

Fogyatékkal élők, krónikus betegek és terhesek terhelésének sajátosságai 

Fogyatékosság fogalma, típusai. 

Fogyatékkal élők sportolásának jellemzői. Krónikus 

betegség fogalma. 

Gyakori krónikus betegségek (cukorbetegség, asztma, krónikus elhízás, epilepszia, magas vérnyomás). 

Krónikus betegek sportolásának jellemzői. 
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A terhesség és a sportolás kapcsolata. 

 

A teljesítményfokozás 

A teljesítményfokozás megengedett és tiltott módszerei és eszközei. A dopping 

fogalma. Doppingosztályok. 

Az antidopping program. 

 
 

 EDZÉSELMÉLET II. TANTÁRGY 72/72 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy elméleti hátteret biztosítson a sport ágazatban tanulók 

szá- mára a gyakorlati feladatok elvégzéséhez. A tananyag elsajátítása során megismerik 

az adek- vát, képzettséget és életkort figyelembe vevő képességfejlesztési módszereket. 

Elsajátítják az edzés (foglalkozás) tervezésének módszertani alapjait. Ezáltal képessé 

válnak tudományosan megalapozott sportfoglalkozások tervezésére, edzésprogramok 

összeállítására. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartal- 

mak. A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai 

egységhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak (motoros képességek 

fogalma, csoportosítása). Az anatómiai-élettani ismeretek tantárgyon belül: pulzustan, 

homeosztá- zis fogalma, az egyes szervrendszerek élettana különös tekintettel a 

mozgató, keringési és légzési szerv-rendszerre. 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 
 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, 

attitűdök 

Általános és 

szak- mához 

kötődő digitális 

kompe- tenciák 

Azonosítja az 

egyes 

kondicionális és 

koordinációs 

képes- ségeket 

fejlesztő 
módszereket. 

 
 

Motoros 

képességek 

megjelené-si for- 

mái, az egyes 

moto- ros 

képességeket 

felmérő 

eljárások és azok 

fejlesztésének 

módszerei. 

 
 

Teljesen önállóan 

Törekszik a 

definí- ciók, 

összefüggések 

megértésére. 

 

Hitelességre, 

alapos szakmai 

tudás meg- 

szerzésére törek- 

szik, későbbi 

gya- korlati 

feladatainak 

sikeres 

Adott fogalmak, 

releváns 

szövegré- 

szek keresése 

online 

dokumentumokba

n 

Saját területén 

mozgásformáka

t, 

gyakorlatsorok

at alkot az 

egyes testi 

 
 

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan 
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képességek 

fejlesz- tésére. 

megoldása 

érdekében. 
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Saját sportágában   

 
Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan 

  

megtervezi az 
adott 

 Aktívan és 
koopera- 

 

időszakhoz, 
korosz- 

Edzéselvek, 
edzés- 

tívan vesz rész a Grafikus és 
tábláza- 

tályhoz, 
előképzett- 

tervezés 
folyamata, 

feladatmegoldáso
k- 

tos edzéstervek 

séghez igazodó alapelvei. ban a különböző elemzése. 

képességfejlesztő  munkaformákban.  

tevékenységet    

A sportági 
mozgás- 

    

formák oktatását a 
tanult módszertan 

Mozgástanulás 
fázisai. 

Teljesen önállóan  

alapján végzi.    

 

 

A tantárgy témakörei 

 

A motoros képességfejlesztés módszertana 

Pulzus fogalma, típusai (ébredési, nyugalmi, munka, visszaállási) és a különböző típusok funkciói. 

A terhelés intenzitása, a pulzus és a fejlesztendő motoros képességek kapcsolata. 

Az izomerő fejlesztésének módszertana (életkori sajátosságok, fejlesztési módszerek, mód- szertani 

alapelvek). 

Az izomerő felmérésére szolgáló eljárások. 

Az állóképesség fejlesztésének módszertana (életkori sajátosságok, fejlesztési módszerek, módszertani 

alapelvek). 

Az állóképesség felmérésére szolgáló eljárások. 

A gyorsaság fejlesztésének módszertana (életkori sajátosságok, fejlesztési módszerek, módszertani 

alapelvek). 

A gyorsaság felmérésére szolgáló eljárások. 

Az ízületi mozgékonyság fejlesztésének módszertana (életkori sajátosságok, fejlesztési módszerek, 

módszertani alapelvek). 

Az ízületi mozgékonyság felmérésére szolgáló eljárások. 

A koordinációs képességek fejlesztésének módszertana (életkori sajátosságok, fejlesztési módszerek, 

módszertani alapelvek). 

Az koordinációs képességek felmérésére szolgáló eljárások. 

 

A mozgástanulás 

A mozgáskoordináció és a mozgáskészség fogalma, összefüggései. A 

mozgásszerkezet fogalma, nyílt és zárt jellegű mozgáskészségek. A 

mozgástanulás alapfeltételei, jellemzői. 

A mozgástanulás jellemzői, szakaszai, az edzők feladatai. A Meinl-

Schnabel-féle mozgástanulási modell. 

 

Edzéstervezés, foglalkozástervezés 

Az edzéstervezés alapelvei, lépései. 

Edzéstervek típusai 

Fitnesz foglalkozások tervezésének alapelvei, lépései. Sportág-

specifikus edzéstervezés. 

Edzéstervezés utánpótlás korúaknál, haladóknál, élversenyzőknél. 
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 EDZÉSPROGRAMOK II. TANTÁRGY 108/108 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Az edzésprogramok II. tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók közvetlen, életszerű 

tapasz- talatokat szerezzenek a sportolók felkészítési- felkészülési folyamatáról, vagy a 

fitnesz- wellness szektor által kínált testedzési lehetőségekről. Kiemelt cél, hogy a 

tanulók – a meg- adott szempontok szerint - részt vegyenek az edzésprogramokban, 

tapasztalataikat elemzések formájában értékeljék, továbbá, hogy kondicionális és 

koordinációs képességeik folyamatosan fejlődjenek. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés tantárgyon belül: motoros képességek jellemzői és fejlesztési módszerei, 

sportfoglalkozás felépítése. Az edzéselmélet tantárgyon belül: terhelés 

hatásmechanizmu- sa, motoros képességek felosztása, összefüggései, elfáradási 

sajátosságok, szenzitív idő- szakok. 

 

A képzés órakeretének legalább 70%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 
A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, 

attitűdök 

Általános és 

szak- mához 

kötődő digitális 

kompe- 
tenciák 

Elemzi és értékeli   - Nyitott más moz-  
az edzéstervek   gásformák 

ismeret- 
(foglalkozásterve
k) 

  anyagának 
befoga- 

gyakorlati 
megvaló- 

  dására. 

sítását, a 
tapasztala- 
tokat hasznosítja 

Edzésnapló 
tartalmi 
elemei 

Teljesen önállóan 
Együttműködő,, 
mert a csoportos 

további munkája   foglalkozásokon a 

során.   résztvevők 
igényét 

Szükség esetén   figyelembe kell 

rajzírást alkalmaz   lennie. 
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 - Rövid távú 
állóké- 

 - Egyes sporttevé-  

 pesség fejlesztése.  kenységek 
gyakor- 

 - Középtávú 
állóké- 

 lása 
balesetveszélyt 

 pesség fejlesztése.  jelenthet, ezért jól 
 - Hosszú távú álló-  elő kell készítenie 

A korszerű 
edzésel- 

képesség 
fejleszté- 

 foglalkozásokat. 

vek és –
módszerek 

se.  - A gyakorlatok 

figyelembevételév
el 

- Állóképesség  tervezése során 

célirányosan fej- fejlesztése tartós Teljesen önállóan kreatív és önálló. 

leszti a 
foglalkozá- 

módszerekkel.  - A szabályismere- 

sokon résztvevők - Állóképesség  tek tudatában a 

motoros 
képességeit 

fejlesztése 
intervall 

 "Fair Play" szelle- 

 módszerrel.  misége szerint 
cse- 

 - Állóképesség  lekszik 
 fejlesztése 

ellenőrző 

 - Az 
interperszoná- 

 (vagy verseny)  lis kapcsolatokban 
 módszerrel  rugalmas, lévén 
 - Az ízületi 

mozgé- 
 emberekkel 

foglal- 
 

 konyság fejleszté-  kozik. 
 sének elmélete   

 - Az ízületi 
mozgé- 

  

 konyság passzív   

 fejlesztése.   

 - A mozgásérzéke-   

 lés (kinesztézis)   

Munkája során 

figyelembe 

veszi a 

fejleszthetőség 

szenzitív 

időszakait, 

ugyanakkor 

törek- szik a 

képességek 

harmonikus 

fejlesz- tésére is 

fejlesztése. 
Az 

egyensúlyozási 

képesség 

fejleszté- se. 

A 

ritmusérzék 

fejlesztése. 

A reagálási 

képes- ség 

fejlesztése. 
A téri tájékozódási 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 képesség 
fejleszté- 

  

 se.   

 - Az összekapcso-   

 lódási képesség   

 fejlesztése.   

 - A differenciáló   

 képesség 
fejleszté- 

  

 se.   
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Meghatározza 

az adott 

motoros ké- 

pesség 

fejlesztését 

célzó 

gyakorlatokat 

Általános 

erőfej- lesztés 

Speciális 

erőfej- lesztés 

Pozitív 

dinamikus 

(legyőző) 

erőfej- 

lesztés 

Negatív 

dinamikus 

(fékező) 

erőfejlesz- tés 

Statikus 

(izometri- ás) 

erőfejlesztő 

gyakorlatok 

Intermediális 

(izokinetikus) 

erő- fejlesztő 

gyakorla- tok 

Maximális 

erő 

fejlesztése 

Gyorsasági 

erő 

fejlesztése 

Állóképességi 

erő fejlesztése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafikonok, 

ábrák elemzése 

A korszerű 

edzésel- vek és –

módszerek 

figyelembevételé

vel célirányosan 

fej- 

leszti a 

foglalkozá- 

sokon 

résztvevők 

motoros 

képessége- it. 

Gyorsulási 
képes- ség 

fejlesztése 

Gyorsaság 

(cikli- kus 

helyzet- és 

helyváltoztatási 

gyorsaság) 

fejlesz- tése 

Gyorsasági álló- 

képesség 

fejlesztése 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Motoros képességfejlesztés II. 

Általános erőfejlesztés 

Speciális erőfejlesztés 

Pozitív dinamikus (legyőző) erőfejlesztés Negatív 

dinamikus (fékező) erőfejlesztés 

Statikus (izometriás) erőfejlesztő gyakorlatok Intermediális 

(izokinetikus) erőfejlesztő gyakorlatok Maximális erő fejlesztése 

Gyorsasági erő fejlesztése Állóképességi 

erő fejlesztése 

A reagálás gyorsaságának fejlesztése 

A mozdulatgyorsaság (aciklikus mozgásgyorsaság) fejlesztése Gyorsulási 

képesség fejlesztése 

Gyorsaság (ciklikus helyzet- és helyváltoztatási gyorsaság) fejlesztése 
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Gyorsasági állóképesség fejlesztése (Valamennyi fejlesztő módszer elsajátítása konkrét gyakorlatok és 

edzésprogramok végrehajtása útján történik.) 
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Edzés (foglalkozás) látogatás, dokumentálás II. 

Kezdő és haladó fittségi edzésprogramok megtekintése (fitness-wellness instruktor). 

Fitnesztermek és fitnesz órák látogatása (fitness-wellness instruktor). 

Versenyek látogatása (sportedző). 

Szakmai rendezvények, workshopok látogatása (fitness-wellness instruktor) 

Saját sportágában amatőr sportolók és profi versenyzők edzéseinek megtekintése (sport- edző) 

Más sportágak/mozgásformák edzésprogramjainak és versenyeinek megtekintése. Mérkőzés 

látogatások során saját sportági jegyzőkönyvek készítése. 

Más sportágak (csapatsportok, sportjátékok) jegyzőkönyv vezetésének elsajátítása. Különböző 

mozgásformák videó elemzése. 

Előre megadott szempontok szerint a mérkőzés látogatások során statisztikák készítése, elemzése. 

(Minden esetben a gyakorlatvezető határozza meg a látogatások részletes felada- tait.) 

 
 

 GIMNASZTIKA II. TANTÁRGY 36/36 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tananyagtartalmának feldolgozása során a tanulók korábbi ismeretikre 

alapozva megismerkednek a kéziszerrel és egyéb szerekkel végzett gimnasztikai 

gyakorlatok tervezés- ével, vezetésével. Megismerkednek a korszerű, edzőtermekben 

használt szerekkel (pl. TRX, bosu). Megtanulják hogyan módosítható az egyes 

gyakorlatok hatása, a terhelés szabályozása azok használatával. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés tantárgyon belül: bemelegítés, gimnasztikai gyakorlatok felépítése, 

gyakor- lat-vezetési módszerek, gimnasztikai szaknyelv ismerete. Az edzéselmélet 

tantárgyon be- lül: a mozgások szerkezeti elemei, a terhelés összetevői, a külső terhelés 

szabályozási le- hetőségei. Az anatómiai-élettani ismeretek tantárgyon belül: emberi test 

felépítése, izomműködés típusai antagonista-szinergista működés, ízületek felépítése, 

típusai. 

 

A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 
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 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, 

attitűdök 

Általános és 

szak- mához 

kötődő digitális 

kompe- tenciák 

 

 
Pontosan és 

közért- hetően 

használja a 

szaknyelvet. 

Szük- ség esetén 

rajzírást 

alkalmaz 

A 

gimnasztika 

szakleírása 

és a 

gyakorlatok 

ábrázo- lása 

Gimnasztikai 

szaknyelv 

alapelve- inek 

ismerete 

Rajzírás 

jelrend- 

szerének 

alkotóele- 
mei 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nyitott más 

moz- gásformák 

ismeret- 

anyagának 

befoga- dására. 

Együttműködő, 

mert a 

csoportos 

foglalkozásoko

n a résztvevők 

igényét 

figyelembe kell 

lennie. 

Egyes 

sporttevé- 

kenységek 

gyakor- lása 

balesetveszélyt 

jelenthet, ezért 

jól elő kell 

készítenie 

foglalkozásokat. 

Kreatív és önálló 

a gyakorlatok 

terve- 

zése során. 

A 

szabályismere- 

tek tudatában 

"Fair Play" 

szellemű. 

Rugalmas az 

in- 

terperszonális 

kap- 

csolatokban, 

mert 

 

 

 

 

 

Változatosan 

alkal- mazza a 

gyakorla- tokat 

a terhelési 

összetevők 

ismeret- ében. 

Gyakorlatok ter- 

vezése, 

gyakorlatok 

variálása és 

kombi- nálása 

Gyakorlatok 

kiin- 

dulóhelyzeténe

k változtatási 

lehető- ségei 

Gyakorlatok 

moz- 

gásütemének 

vál- 

toztatási 

lehetőségei 
Terhelési 

mutatók 

változtatási 

lehető- ségei 

kéziszerek 
használatával 

 

 

 

 

 
 

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan 

 

 

 

Elemzi a 

mozgáso- kat és 

felismeri a 

mozgásokat 

létre- hozó 

izmokat. 

Gyakorlatelemzé

s jelentése 

Az ember 

nagy 

izomcsoportj

ai 

Antigravitáció

s izmok 

jelentése 

Ízületi 

mozgások 

fajtái 

Célgimnaszti

ka jelentése 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 
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Szakszerűen és 

hatékonyan 

irányítja a 

gyakorlatok vég- 

rehajtását. Ki 

tudja választani a 

körül- mények 

együttes 

mérlegelését 

köve- 

tően a megfelelő 

gyakorlatvezetési 

módszert 

Gyakorlatvezeté

si módszerek 

Verbális 

ismerte- tés 

(szóbeli közlés) 

módszerei 

Vizuális közlés, 

ismertetés 

(megmu- tatás 

módszere, 

szemléltetés) 

mód- szere 

Vegyes 

gyakorlat- 

közlési 

módszerek 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

emberekkel 

foglal- kozik. 

 

Az edzés 

(foglalko- zás) 

feladatához 

igazodó, 

szakszerű 

levezetést 

alkalmaz. 

 

Edzés végi 

leveze- tés 

folyamata 

 
Teljesen önállóan 

 



592  

A tantárgy témakörei 

 

Kéziszerrel- és egyéb szerrel végzett gyakorlatok 

Erősítő hatású kézisúlyzós gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll-, hát-, mell-, törzs-, 

lábizom erősítő gyakorlatok) 

Erősítő hatású gimnasztikai labdás gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll-, hát-, mell-

, törzs-, lábizom erősítő gyakorlatok) 

Erősítő hatású rugalmas ellenállásossal, gumikötéllel végzett gyakorlatok megismerése, tervezé-se, 

rajzírása (kar-, váll-, hát-, mell-, törzs-, lábizom erősítő gyakorlatok) 

Felfüggesztéses eszközzel, TRX-szel végzett erősítő hatású gyakorlatok megismerése, ter- vezése, 

rajzírása (kar-, váll-, hát-, mell-, törzs-, lábizom erősítő gyakorlatok) 

Páros és társas gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll-, hát-,  mell-, törzs-, lábizom 

erősítő hatású gyakorlatok) 

Zsámoly és padgyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll-, hát-, mell-, törzs-, lábizom 

erősítő hatású gyakorlatok) 

Bordásfal gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll-, hát-, mell-, 

törzs-, láizom erősítő gyakorlatok) 

Ugró kötél gyakorlatok megismerése,  tervezése,  rajzírása  (kar-,  váll-,  hát-,  mell-,  törzs-, láizom 

erősítő gyakorlatok) 

Medicin labda gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll-, hát-, mell-,  törzs-, láb-izom 

erősítő gyakorlatok) 

Erőfejlesztő gépekkel, csigás szerkezetekkel végzett erősítő hatású gyakorlatok (kar-, váll-, hát-, mell-, 

törzs-, lábizom erősítő gyakorlatok) 

Bot gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása. 

Egyéb eszközzel (pl. bosu, "hajókötél") végzett gyakorlatok megismerése, tervezése, rajz- írása. 

 
 

 KOMMUNIKÁCIÓ TANTÁRGY 72/72 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja a kommunikációs készség szakmaspecifikus fejlesztése, 

szituáci- óhoz kötött megfelelő és tudatos alkalmazása. A szövegértési és szövegalkotási 

készségek fejlesztése annak érdekében, hogy önállóan, illetve másokkal együttműködve 

a tanuló képes legyen a verbális és nem verbális kommunikáció megfelelően kiválasztott 

eszközeinek célirá- nyos használatára a kommunikációs helyzetnek (tér, idő, cél, 

résztvevők) megfelelően. Az asszertív kommunikációs eszközök ismerete és 

alkalmazása az interakció során. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A magyar nyelv és irodalom tantárgyon belül: kommunikációs alapismeretek., beszéd- 

helyzetek, dramatikus játékok, retorikai ismeretek témakörökhöz. A Sportpszichológia 

tantárgyon belül: agresszív, passzív és asszertív viselkedés témakörhöz. 

 

A képzés órakeretének legalább 10%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, 

attitűdök 

Általános és 

szak- mához 

kötődő digitális 

kompe- tenciák 

Önállóan, vagy 

másokkal 

együtt- 

működve a 

tanuló 

célirányosan és 

az adott 

szituációnak 

megfelelően 

hasz- nálja az 

asszertív 

kommunikáció 

eszközeit. 

Kapcso- latot 

teremt környe- 
zetével. 

 

A verbális és 

non- 

verbáliskomm

uni- káció 

fogalma, 

tényezői, 

funkciói. A 

nyelvi és 

nonver- bális 

kifejezőeszkö- 

zök ismerete, 

értel- mezése, 

retorikai 

alapfogalmak. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 
 

Az elsajátított 

szö- vegértési és 

szöveg- alkotási 

készségeket a 

gyakorlatban 

alkalmazza. Az 

információt 

hatéko- nyan 

befogadja, 

magatartásával 

segíti a 

kommuni- 

kációs 

folyamatot. 

Az érvelés és a 

cáfolat 

módszereit 

alkalmazza 

vita- 

helyzetben, 

képes a saját és a 

többi 

résztvevő 

érdekeit 

felismerni, 

elkülöní- teni, 

értékelven 

kommunikálni. 

A 

sportszakemberi 

szerepnek 

megfele- lően 

vesz részt a 

foglalkozása 

során jellemző 

interakci- 

ókban. 

 

Ismerteti és 

alkal- mazza a 

kulturált vita 

szabályait, 

álláspontja 

mellett 

logikusan érvel, 

vitapartnereivel 

nyitottan, 

tisztelet- 
tudóan 
kommunikál 

 
 

Az asszertív 

kom- munikáció 

retorikai 

eszközei, az 

érvelés 

technikái. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

Felismeri, 

értelmezi a 

gyakorlati 

szituá- ciókban 

megjelenő 

kommunikációs 

elemeket. A 

szituá- ciónak 

megfelelő nyelvi 

eszközökkel 

kommunikál. 

Az 

alkalmazható 

kommunikáció

s formák, 

műfajok 

(szemé- 

lyes/csoportos 

be- szélgetés, 

megbe- szélés; 

terv; beszá- 

moló; 

értekezlet; 

utasítás stb.) 

isme- 
rete 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

Online 

videókban 

azonosítja a 

kom- 

munikációs 

eleme- ket. 

 
 

A tantárgy témakörei 

 

A kommunikáció szerepe és alapformái 

Kommunikáció fogalma, tényezői, funkciói, 

és mellékfunkciói. 

Nem nyelvi kifejezőeszközök alkalmazásának lehetőségei: az élőszó zenei kifejezőeszkö- zei, a 

nonverbális kommunikáció által közvetített jelzések értelmezése. 
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A testbeszéd, a térközszabályozás szerepe a kommunikációs folyamatban, értelmezése és tudatos 

alkalmazása különféle kommunikációs helyzetekben. 

A gyakorlatban megjelenő nem nyelvi kifejezőeszközök értelmezése és elemzése (például kép- és 

hanganyag alapján). 

Kommunikáció típusai, azok jellemzői: személyes, csoportos, nyilvános és tömegkommu- nikáció. 

Beszédhelyzetek megítélése; a megfelelő stílus és magatartás értelmezése, alkalmazása. Kommunikációs 

zavarok felfedezése, elhárítása. 
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Befolyásolás, meggyőzés és asszertivitás a kommunikációs folyamatok- 

ban 

Az asszertív kommunikáció fogalma. 

Az asszertív kommunikáció jellemzői, nyelvi és nem nyelvi formái. 

Az információ hatékony befogadása, értelmezése, a szituációnak megfelelő önérvényesítés. Az asszertív 

meggyőzés retorikai eszközei, érvelési technikái, 

A megfelelő kommunikációs eszközök alkalmazása az érzelmi és értelmi hatáskeltésre. 

A kulturált vita felépítése, szabályai, az érvelési és a cáfolat módszerei, a hatásos előadás- mód eszközei, 

szemléltetésének módjai (bemutatás, prezentáció stb.) 

A hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás nyelvi (mondat- és szövegfonetikai eszkö- zök) és nem 

nyelvi kifejezésbeli eszközeinek alkalmazása különféle szövegműfajokban, az audiovizuális és 

multimédiás közlés különböző formáiban. 

 

A szakmaspecifikus interakciók hatékony kezelése 

A szakmaspecifikus interakciók során megjelenő szituációk (edző-sportoló; oktató-ügyfél; edző-

sportszervezet; edző-nyilvánosság; edző-tanintézmény stb.), színterek (edzés, ver- senyhelyzet, 

egyesület, média, iskola stb.) ismerete. 

Az alkalmazható kommunikációs formák, műfajok (személyes/csoportos beszélgetés, megbeszélés; terv; 

beszámoló; értekezlet; utasítás stb.) ismerete. 

A sportolók motiválása, véleményformálás, reflektálás a fennálló kommunikációs tényezők 

figyelembevételével, a megismert kommunikációs technikák alkalmazásával. 

A gyakorlati szituációk, a megjelenő kommunikációs elemek felismerése, értelmezése, elemzése (például 

filmbejátszás alapján) 

 
 

 SPORTSZERVEZÉSI ISMERETEK TANTÁRGY 36/36 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A fő cél, hogy a tanulók megismerjék a sportszervezés elméleti alapjait, a hazai és a 

nemzet- közi sportélet szervezeti struktúráját. Képet kaphatnak a szervezetek típusairól 

a verseny-, rekreációs sport és az intézményes testnevelés felépítéséről. Ezekre a 

tapasztalatokra alapoz- va ismereteket szereznek sportrendezvények és események 

szervezésének mentéről, jellegze- tességeiről, módszertanáról. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 



596  

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, 

attitűdök 

Általános és 

szak- mához 

kötődő digitális 

kompe- tenciák 

Ismerteti a hazai   
Intézményi, 

egyesü- leti 

sportversenyek 

szervezésében 

tevé- kenyen 

részt vállal, 

tapasztalatokat 

gyűjt, 

feladatkörén 

belül gyakorolja 

a funkciónak 

megfe- lelő 

vezetési attitű- 

döket. Képet 

alkot egyesülete, 

iskolája 

sportszervezeti 

felépítéséről. 

Magas fokú 

szervezőkész- 

séggel kell 

rendel- keznie, 

mert a 

sportprogramok 

előkészítése, 

lebo- nyolítása 

ezt kíván- ja 

 
sportélet területeit,   

szervezeti hátterét, A szervezeti háttér  

az egyes szerveze- felépítése, az 
egye- 

 

tek kapcsolati 
háló- 
zatát, az 
intézményi 

sületi rendszer. A 
hazai testnevelés 

Teljesen önállóan 

testnevelés 
rendsze- 

rendszere, 
irányítá- 

 

rét, fentiekben 
elhe- 

sa és felügyelete  

lyezi saját 
intézmé- 

  

nyét.   

Ismerteti a sport-  

 
A 

sporteseménye

k típusai 

  
események 
típusait, 

 

tisztában van az  

ezek során 
felmerü- 

Teljesen önállóan 

lő szervezőmunka  

menetével, doku-  

mentációjával.  

Részt vesz rendez- Sport és 
rekreációs 

  

vények, tan- rendezvények, 
ese- 

Instrukció alapján 

folyamok 
szervezé- 

mények 
szervezési 

részben önállóan 

sében. modellje  

 
 

A tantárgy témakörei 

 

A magyar testnevelés és sport területei és szervezetei 

A sport szerkezete és felépítése nemzetközi 

viszonylatban. 

Az intézményes testnevelés 

rendszere Óvodai testnevelés. 

Iskolai testnevelés , mindennapos 

testnevelés A felsőoktatási intézmények 

testnevelése 

Az iskolai testnevelés irányítása és felügyelete 

Állami és önkormányzati szerepvállalás a 

sportban A magyar sport irányítási, igazgatási 

rendszere. 

 

Sportesemények szervezése 

A sportesemények, sportrendezvények típusai és 

módszertana. A sportprogramok szerkezete 
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A sportprogramok létrehozásának és szervezésének szempontjai és módszertani 

kérdései. Az eseményszervezés folyamata, dokumentumai. 
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 SPORTTÖRTÉNET TANTÁRGY 36/36 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A sporttörténet tantárgy tanításának a célja, az általános érdeklődés felkeltése a sokszínű 

sportágak iránt. A kiemelt sportágak kialakulásának és fejlődésének a bemutatása az 

ókori olimpiai játékoktól napjainkig. A sportban kialakított szabályrendszer 

megismerésén keresz- tül, a fair play szellemiség megerősítése. A kiemelt sportágak 

technikai és taktikai ismeretei- nek elsajátításával szakmai tudástár bővítése. Más 

sportszakmai tantárgyak (pl. edzéselmélet, gimnasztika) ismeretanyagának 

felhasználása, alkalmazása. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A történelem tantárgyon belül: az ókori és újkori olimpiák története, az olimpiai eszme. 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 
A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, 

attitűdök 

Általános és 

szak- mához 

kötődő digitális 

kompe- tenciák 

 

 

Időben 

elhelyezi és 

bemutatja az 

olim- pia 

kialakulását, 

történetét. 

Ókori 

olimpiai 

játékok. 

Újkori 

olimpiai 

játékok. 

Magyar 

sportolók 

eredményei az 

olimpiákon. 
A sport és a 

művé- szet 

kapcsolata. 
Paralimpia. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Munkájára 

szak- mailag 

igényes és 

törekszik az új 

sportági 

ismeretek 

megszerzésére. 

Nyitott az egyéb 

sportszakmai 

terüle- teken 

szerzett érte- 

sülések 

összekap- 

csolására. 

Azonosul a fair 

play 

szellemiségé- 

vel. 

Törekszik a 

sport- ágak 

szabályrend- 

szerének a 

betartá- sára. 

 

Kellően 

érdeklődő a 

sportjátékok 

 

 
Ismerteti a 

sportjá- tékok 

kialakulásá- nak 

történetét, leg- 

fontosabb 

szabálya- it. 

Kosárlabda 

jel- lemzése 

Labdarúgás 

jel- lemzése 

Röplabda 

jellem- zése 

Kézilabda 

jellem- zése 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 
Ismerteti az 

atlétika 

versenyszámait, 

jellemzőit. 

Az atlétikai futó- 

számok 

jellemzése 

Az atlétikai 

ugró- számok 

jellemzése 

 

 
Teljesen önállóan 
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Az atlétikai 

dobó- számok 

jellemzése. 

takti- kai 

összetevőinek a 

megismerésére. 
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Ismerteti a 

sportági 

mozgásanyag 

alap- technikáit. 

Képességfejlesz

tés lehetőségei 

a torna 

sportágban 

Női és férfi 

torna- szerek 

mozgás- 

anyagának 

jellem- zői 

 

 

Teljesen önállóan 

  

 
 

Ismerteti a 

sportági 

mozgásanyag 

alap- technikáit. 

Képességfejleszt

és lehetőségei az 

úszásban 

Úszásnemek 

jel- lemzői 

Az úszás 

higiéné- je, a 

vízből mentés 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Ismerteti a 

szabad- idős 

sportágak je- 

lentőségét 

-A túrázás, téli 

sportok, vízi 

spor- tok 

jellemzői 

 

Teljesen önállóan 
 

 

Ismerteti a 

sportági 

mozgásanyag 

alap- technikáit 

-A 

képességfejlesz- 

tés lehetőségei a 

küzdősportokba

n, 

- a 

grundbirkózás 

jellemzői 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Felismeri és 

elemzi a kiemelt 

sportágak 

technikai 

elemeit. 

A kiemelt sport- 

ágak technikai 

ele- meinek 

ismerete. 

 

Teljesen önállóan 
  

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Olimpiatörténet 

Az ókori olimpiák kialakulása, eszmerendszere 

(kalokagathia). Az ókori olimpiák helyszínei, versenyzői, 

versenyszámai. 

Az ókori olimpiák hanyatlása. 

Az olimpiai eszme újjászületése, az újkori olimpiák kialakulása, magyar 

vonatkozásai. Az olimpiai eszme, a NOB és a MOB szerepe az eszme ápolásában. 

Az olimpia jelképei. 

Az újkori olimpiák történetének 

fordulópontjai. Kiemelkedő magyar 

eredmények, sportágak. 

A paralimpia. 

 

Sportági ismeretek 

Az alapsportágak története (atlétika, úszás, torna), hazai és nemzetközi szervezeti 

felépíté- se, kiemelkedő alakjai. 

A sportjátékok története (kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda), hazai és 

nemzetkö- zi szervezeti felépítése, kiemelkedő alakjai. 

A testmozgás szerepe az egészséges életmód 

kialakításában. A testmozgás, a sport szerepe a 
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személyiség fejlesztésében Az iskolai testnevelés célja 

és feladatai 

Az atlétika jelentősége az ember életében. 

A torna oktatásának fontossága az iskolai 

testnevelésben. Az úszás jelentősége az ember 

életében. 

Egy természetben űzhető sportág bemutatása. 

A ritmikus gimnasztika szerepe a harmonikus mozgás 

kialakításában. A küzdősportok és az önvédelem. 
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Sportedzői és sportszervezési ismeretek megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 882/847 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanítási terület biztosítja a sportedző-sportszervező szakmát tanulók számára azokat 

az is- mereteket, amelyek lehetővé teszik, hogy gyakorlati tevékenységük során 

megfelelő tudomá- nyos alapokra támaszkodva tervezzenek meg és vezessenek saját 

sportágukban edzéseket, versenyeztessék sportolóikat. Szervezési, vezetési, jogi, 

marketing és közgazdasági ismereteik segítségével sportvezetőként részt vegyenek egy 

sportszervezet, szövetség munkájában, irá- nyítsanak egy sportlétesítményt. 

 

 SPORTÁGI ALAPOK TANTÁRGY 351/341 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy az anatómiai-élettani, terhelésélettani, edzéselméleti 

és gimnasztikai alapfogalmakra alapozva a tanulók átfogó képet kapjanak a bemelegítés, 

a gim- nasztika, a motoros képességfejlesztés és a levezetés módszertanáról, képesek 

legyenek az egyes motoros képességeket fejlesztő gyakorlatok tervezésére és vezetésére, 

illetve azok el- lenőrzésére saját sportágukban. Az előzetes ismeretekre támaszkodva 

legyenek képesek meg- tervezni és megtartani edzés-részeket, képességfejlesztő 

foglalkozásokat. Életkornak, nemnek, előképzettségnek megfelelő módszerekkel 

oktassanak sportági mozgásformákat 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az edzéselmélet tantárgyon belül: az edzés szerkezeti elemei, jellemzői, a motoros 

képes- ségek fogalma, csoportosítása és szenzitív időszakai; motoros képességek 

felmérésére szolgáló eljárások és fejlesztésére szolgáló edzésmódszerek; pulzus 

célzónák és terhelés kapcsolata. A gimnasztika tantárgyon belül: a gimnasztika 

mozgásanyaga, a bemelegítés blokkjai, a gimnasztikai gyakorlatok hatásmechanizmusa. 

Az anatómiai-élettani ismere- tek tantárgyon belül: az emberi test felépítése és 

működése, különös tekintettel a mozga- tó, keringési és légzőrendszerre; a 

mozgástanulás élettani alapjai, szabályozási kérdései. A terhelésélettan tantárgyon belül: 

az egyes szervrendszerek adaptációs folyamatai. 

 

A képzés órakeretének legalább 70%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 
A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, 

attitűdök 

Általános és 

szak- mához 

kötődő 

digitális 

kompe- tenciák 

Bemelegítés 

során elkülöníti 

annak 

Bemelegítés 

moz- gásanyaga, 

blokkjai 

 

Teljesen önállóan 
Felelősen, 

szakmai alapon 

tervez és tart 
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blokkjait. általános és 

speciá- 
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Saját 

sportágában a 

módszertani 

elvek- nek 

megfelelő moz- 

gásformákat 

tervez 
és oktat 

Saját sportág 

moz- gásanyaga, 

mozgás- formák 

oktatásának 

módszertana 

 
 

Teljesen önállóan 

lis bemelegítést. 

 

Szakmailag meg- 

alapozott 

gyakorla- tokat 

állít össze és 

 

Adekvát, 

életkori 

sajátosságokh

oz 

igazodó 

bemelegí- tést 

vezet. 

 

 

Életkori 

sajátossá- gok, 

motoros képes- 

ségek, motoros 

képesség-

fejlesztő mód-

szerek, szenzi- 

tív időszakok. 

 

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan 

vezet le. 

 

A balesetvédelmi 

és egészségtani 

szabá- lyokat, 

törvénysze- 

rűségeket 

betartja 

gyakorlati 

munkája során. 

 

Gyakorlati 

munkája során 

segítőkész a 

foglalkozást tartó 

tanulótársával 

szemben. 

 

Életkorhoz, 

szenzi- tív 

időszakokhoz 

igazodó 

kondicioná- lis, 

koordinációs 

képesség és 

ízületi 

mozgékonyság

ot fejlesztő 

gyakorla- 
tokat tervez és 
vezet 

 

 

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan 

 

A tanult 

ismérvek 

alapján 

felismeri a 

tehetséges 

sportolót. 

 
 

A tehetség 

fogalma, 

ismérvei. 

A sportbeli kivá- 

lasztás kritériumai 

 
Teljesen önállóan 

Prezentációt 

készít a feladat 

tartalmi és 

formai 
kritériumai- hoz 

igazodva. 

A kiválasztás 

krité- riumait a 

tehetség 

ismeérveihez 

igazít- ja. 

 

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan 

Adatokat rögzít, 

csoportosít és 

ösz- szegez. 

Saját 

sportágában a 

módszertani 

elvek- nek 

megfelelő tak- 
tikát tervez és 
oktat. 

Sportági taktika, 

oktatási 

módszerta- na. 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Kondicionális képességfejlesztés és az életkor kapcsolata 

Erőfejlesztés az óvodás és kisiskolás korban. 

Erőfejlesztés a serdülőkorban. 

Erőfejlesztés ifjú- és felnőttkorban. 

Állóképesség-fejlesztés az óvodás és kisiskolás 

korban. Állóképesség-fejlesztés a serdülőkorban. 

Állóképesség-fejlesztés ifjú- és felnőttkorban. 

Gyorsaság-fejlesztés az óvodás és kisiskolás 

korban. Gyorsaság-fejlesztés a serdülőkorban. 
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Gyorsaság-fejlesztés ifjú- és felnőttkorban. 

 

Koordinációs képességek fejlesztése A térbeli tájékozódó képesség 

fejlesztésének gyakorlata. Az egyensúlyozó képesség fejlesztésének 

gyakorlata. 

A ritmusképesség fejlesztésének gyakorlata. A reagáló képesség fejlesztésének 

gyakorlata. A mozgásérzékelés fejlesztésének gyakorlata. 

A gyorsasági és állóképességi koordinációs képesség fejlesztésének gyakorlata. 

 

Az ízületi mozgékonyság fejlesztése 

Az ízületi mozgékonyság fejlesztésére szolgáló 

gyakorlatok. A fejlesztés szenzitív időszakai. 
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A bemelegítés módszertana 

A bemelegítés általános 

jellemzői, blokkjai. A 

bemelegítés jellemzői az 

óvodás korban. A 

bemelegítés jellemzői a 

kisiskolás korban. A 

bemelegítés jellemzői a 

serdülőkorban. Bemelegítés 

az ifjú- és felnőttkorban. 

 

Levezetés, relaxáció 

A levezetés 

jelentősége, módjai. 

A relaxáció funkciója, lehetőségei. 

 

Saját sportágra jellemző motoros képességek 

Saját sportágára jellemző motoros képességek oktatása, 

módszertana. Sportág-specifikus motoros képességfejlesztő 

foglalkozások tartása. 

 

Sportági mozgásformák oktatása 

Sportági alaptechnikák 

oktatásának módszertana. 

Sportág-specifikus 

mozgásformák oktatása Sportági 

taktika, stratégia oktatási 

módszertana 

 
 

 SPORTÁGI SZAKISMERETEK TANTÁRGY 155/155 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A sportági szakismeretek tantárgy célja, hogy a leendő sportszakemberek kellő elméleti 

és gyakorlati tapasztalatot szerezzenek az edzés tervezésében, szervezésében és 

levezetésében. Hitelesen kommunikáljanak az edzői szerepre jellemző interakciókban, 

támogató, nyugodt hátteret biztosítson tanítványai számára. A pedagógiai és a 

pszichológiai elveket betartva old- ja meg feladatait. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A kommunikáció tantárgyon belül: kommunikáció folyamata, szereplői, edzői interakci- 

ók, az asszertív kommunikáció jellemzői. A pedagógia tantárgyon belül: a nevelés- 

oktatás folyamata, az edzői szerepek, az edző-sportoló kapcsolat jellemzői. A pszicholó- 

gia tantárgyon belül: a sporttevékenység pszichológiai jellemzői. 

 

A képzés órakeretének legalább 70%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, 

attitűdök 

Általános és 

szak- mához 

kötődő digitális 

kompe- tenciák 

A módszertani 

elvek 

figyelembevé- 

telével szervez 

edzéseket, 

edzés- 

időszakokat. 

 
Az 

edzéstervezés 

alapelvei. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 
Felelősen, 

tudatosan készül 

elméleti és 

gyakorlati 

feladatai- ra. 

 

Törekszik a 

pontos, 

módszertani 

elvek- hez 

igazodó fel- 

adatmegoldásra. 

 

Objektíven, 

segítő 

szándékkal 

értékeli mások 

és saját gya- 

korlati 

munkáját. 

 

Internetes 

forrásból 

információkat 

gyűjt és 

csoportosít. 

Precízen 

végzi 

adminisztrác

iós 

feladatait. 

Edzésdokume

ntu- mok. 

 

Teljesen önállóan 

 

 

Megadott 

szempon- tok 

alapján objektí- 

ven értékeli a 

társ gyakorlati 

tevé- 

kenységét. 

 

 

 

 

Önreflexió, 

értéke- lés 

elvei. 

 
Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan 

Online 

forrásokat, 

videókat, 

esetta- 

nulmányokat 

keres a témához 

kapcso- 
lódóan 

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan 

 

Megadott 

szempon- tok 

alapján objektí- 

ven értékeli saját 

gyakorlati tevé- 
kenységét. 

 
Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan 

 

Adott partnerrel 
hiteles 
kommunikál. 

 

Kommunikáció 

alapelvei, 

vezetési 

stílusok 

ismerete 

Teljesen önállóan 
 

Támogató 

magatar- tást 

tanúsít a sporto- 

ló iránt 

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Az edzés tervezése, adminisztrációja 

Az edzés tervezésének módszertana. 

Edzésrészek 

tervezése. 

Edzések 

tervezése. 

Edzésidőszakok tervezése. 

Edzésdokumentáció, edzésnapló. 

 

Az edzés szervezési feladatai 
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Feladatok az edzés előtt (létszám, sporteszközök, pálya 

összeállítása). Az edző helyezkedése. 

Alakzat kialakítása. 

Csapatok, csoportok kialakításának 

lehetőségei, elvei. Feladatok az edzés 

végén. 

 

Az edző elemző munkája 

Az ellenfél 

feltérképezése. 

Edzések hospitálása adott szempontok 

alapján. Verseny/mérkőzés elemzése adott 

szempontok alapján. Edzést tartó társ 

értékelése. 

Saját edzés értékelése. 
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Az edzői kommunikáció, viselkedés 

Az edzői szerep jellemzői. 

Viselkedés az edzésen, hibajavítás, 

értékelés. Kommunikáció a 

versenyzővel. 

Kommunikáció a szülőkkel. 

Kommunikáció a sportvezetőkkel, szponzorokkal. 

 
 

 PEDAGÓGIA TANTÁRGY 72/62 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy célja, hogy a tanulók alapos, széles körű elméleti tudásra épülő 

tapasztalatokat szerezzenek a sportolók nevelésének, felkészítésének, 

versenyeztetésének pedagógiai vonat- kozásairól. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 
A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, 

attitűdök 

Általános és 

szak- mához 

kötődő 

digitális 

kompe- tenciák 

Ismerteti a 

nevelés 

alapfogalmait, 

meg- fogalmazza 

a neve- lés 

alapelveit. 

A nevelés alapfo- 

galmai (nevelés, 

oktatás, képzés, 

ismeret stb. 
A nevelés 
alapelvei 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 
Céltudatosan 

készül az edzői 

szerepre. 

 

Reflektíven 

elemzi 

tevékenységét. 

 

Igénye van a 

szak- mai 

fejlődésre. 

 

Felelős és 

igényes 

munkát végez 

egyéni, páros 

és 

Online források 

kutatása 

böngésző 

program 

segítségé- vel. 

Felismeri az 

edzői szerepet 

erősítő 

személyiségjegye
- ket. 

 

Edzői 

kompetenci- ák, 

edzői szerepek. 

 

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan 

 

Azonosítja az 

edzői vezetési 

stílusokat 

 
Sport és 

erkölcs 

fogalma, 

vezetési 

stílusok 

ismerete 

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan 

 

Összefüggéseket 

talál a vezetési 

stílusok és az 

edzői sikeresség 

között. 

 
Irányítással 
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A tanult 

ismérvek 

alapján 

felismeri a 

tehetséges 

sportolót. 

A tehetség 

fogalma, ismérvei. 

A sportbeli kivá- 
lasztás kritériumai 

 
Teljesen önállóan 

csoportfelada

tok során 

egyaránt. 

Prezentációt 

készít a feladat 

tartalmi és 

formai 

kritériumai- 
hoz igazodva. 
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A kiválasztás 

krité- riumait a 

tehetség 

ismeérveihez 

igazít- ja. 

  

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan 

 Adatokat rögzít, 

csoportosít és 

ösz- szegez. 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Az oktatás-nevelés folyamata 

Alapfogalmak (nevelés, oktatás, képzés, képesség, ismeret, jártasság, készség, teljesít- 

ményképes tudás) 

A nevelés lehetősége és 

szükségessége A nevelés 

folyamata 

A nevelés alapelvei, színterei, módszerei és 

eszközei A sportoktatás elmélete és módszertana 

Az életkorok pedagógiája 

 

Edzői szerepek 

Edzői 

kompetenciák 

Az edzővel szemben támasztott követelmények (általános műveltség, szakmai 

felkészült- ség, pedagógiai képességek, erkölcsi követelmények) 

Az edző, mint szocializációs 

tényező Az edző, mint vezető 

Az edző önnevelése 

 

Az edző-sportoló kapcsolat jellemzői 

A sport és az erkölcs 

Az edző felelőssége a tanítványok személyiségének 

formálásában Vezetési stílusok, a sikeres edző vezetési 

stílusa 

Az edző, mint példakép 

Edző-sportoló konfliktushelyzetek és megoldásuk lehetőségei 

 

Tehetség, tehetséggondozás 

A tehetség fogalma, 

ismérvei 

A sporttehetség ismérvei 

Kiválasztás-beválás a 

sportban A sporttehetség 

gondozása 

A kiégés 

A sportágválasztás formái hazánkban. 

 
 

 PSZICHOLÓGIA TANTÁRGY 72/62 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 
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A tanulók felkészítése arra, hogy a pszichológia és azon belül a sportpszichológia terén 

fel- készülten tudják alkalmazni az elméleti ismereteket, valamint a témában történt 

kutatások eredményeit. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 
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Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 
A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, 

attitűdök 

Általános és 

szak- mához 

kötődő digitális 

kompe- tenciák 

Gyakorlati 

tevé- 

kenysége 

során 

adekvátan 

használja 

a pszichológia 

alap- fogalmait. 

Személyiség, 

szoci- alizáció, 

tanulás, 

viselkedés, 

cselek- vés 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tevékenysége 

során figyelembe 

veszi a sportolók 

pszicho- 

lógiai 

sajátosságait, 

életkori pszichés 

jellemzőit. 

 

Tisztában van 

az edzői 

szerep sajá- 

tosságaival, 

felelős- ségével. 

 

Internetes 

forrásból 

információkat 

gyűjt és 

csoportosít. 

Tudatosan 

alkal- mazza a 

személyi- ség 

megismerésé- 

nek 
különböző 

módszereit. 

 
Személyis

ég- 

jellemzők 

 
Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan 

 

Felismeri az 

adott életkorra 

jellemző 

viselkedészava

ro- kat. 

 
Viselkedészava

rok típusai, okai 

 
Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan 

Online 

forrásokat, 

videókat, 

esetta- 

nulmányokat 

keres a témához 

kapcso- lódóan 

Érvel a sport 
pozitív hatásai 

mellett. 

 
A sport 

személyi- 

ségfejlesztő 

hatásai, 

pszichológiai 

sajá- tosságai 

Teljesen önállóan 
 

Tervező 

munkája 

során 

figyelembe 

veszi a 

sportolói 

csoport 

pszicholó- giai 

sajátosságait. 

 
Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan 

 

A tanult módsze- 

rekkel 

feltérképezi a 

csoport 

szerkezetét, 
dinamikáját. 

Társas 

interakciók 

jellemzői, 

csoport- 

szerkezet, 

csoport- 
dinamika 

 
Teljesen önállóan 

 

A tanult 

technikák 

segítségével 

konf- 

liktusokat 

A 

konfliktuskezelé

s formái 

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan 
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kezel 

 
 

A tantárgy témakörei 

 

A személyiség jellemző jegyei 

Alapfogalmak (személyiség, szocializáció, tanulás, viselkedés, 

cselekvés) A megismerő tevékenység 

Személyiség-jellemzők és lelki egészség az egyes 

életszakaszokban Gyakori viselkedészavarok és pszichés 

problémák 

 

A sporttevékenység pszichológiai jellemzői 

A sporttevékenység pszichológiai sajátosságai és személyiségfejlesztő 

hatása A cselekvések ösztönző, szervező és végrehajtó szabályozása 
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A társas interakciók folyamata és befolyásoló 

tényezői Csoportszerkezet, csoportdinamika, 

csoportvezetés Konfliktuskezelés 

 
 

 SPORTJOG TANTÁRGY 31/36 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A sportjog tantárgy tanításának alapvető célja az, hogy a leendő sportszakemberek 

tájékozot- tak legyen a sporthoz kapcsolódó jogszabályok rendszerében. Megismerjék a 

polgári jog alapvetéseit, tisztában legyenek a sportoló jogállásával, a sportszervezetek és 

saját sport-águk országos szakszövetségének felépítésével, feladataival, jogi 

szabályozására. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 
A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, 

attitűdök 

Általános és 

szak- mához 

kötődő digitális 

kompe- tenciák 

Értelmezi a 

sportra 

vonatkozó 

rendel- 

kezéseket a 

jogsza- bályi 

hierarchia 
rendszerében. 

Jogszabályi 

hierar- chia, 

jogszabály 

hatálya, 

érvényes- sége, 

alkalmazása. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 
Törekszik a jogi 

szaknyelv pontos 

és szakszerű 

használa- tára. 

 

Törekszik a 

pontos és precíz 

munka- 

végzésre. 

 

Érti a jogi 

szabályo- zás 

jelentőségét. 

 

Jogi fogalmak 

ma- gabiztosan 

kezel, 

szituációhoz 

illően használ. 

 

Ismerteti és 

tanul- mányai 

során figye- 

lembe veszi a 
sze- mélyiségi 

jogokat. 

 

Polgári 

jogviszony, 

személyiségi 

jog. 

 
Teljesen önállóan 

 

Felismeri a 

sporto- lók jogi 

státuszának és 

életvitelüknek 

összefüggéseit. 

Sportoló, sport- 

tevékenység 

fogal- ma, 

sportoló jogi 

státusza. 

 

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan 

 

Gyakorlati 

feladatai során 

felhasználja a 

sportszervezete
kről szerzett 

ismereteit. 

Sportoló, sport- 

tevékenység 

fogal- 

ma, sportoló 
jogi státusza. 

 

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan 

Online 

jogszabály- 

tárban meg-

felelő jogi 

forrásokat 
keres és értelmez. 
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Gyakorlati 

feladatai során 

felhasználja a 

sportszervezete

kről szerzett 

ismereteit. 

Sportszerve

zet fogalma, 

sport- 

egyesület 

jogállása, 

működése. 

 

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan 
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Szituációs 

feladatok során a 

szervezeti 

felépítésnek és a 

jogi 

szabályozásnak 

megfelelően 

kom- munikál 

saját sport- ági 

szakszövetségé- 
vel 

 
 

Sportszövetség 

fogalma, 

feladatai, 

szervezeti 

felépíté- se, 

szabályozása 

 

 

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan 

  

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Polgári jogi alapismeretek A jogszabályi hierarchia 

A jogszabály érvényessége, hatálya, alkalmazása A jogszabály értelmezése 

Polgári jogviszony Személyiségi jogok 

A megbízási szerződés 

 

A sporttevékenységre és a sportolóra vonatkozó rendelkezések A sportoló 

fogalma. 

A sporttevékenység fogalma. 

A sportoló jogállása (amatőr, hivatásos). 

Hivatásos sportoló foglalkoztatási kérdései (kapcsolat a sportszervezetekkel, munkavi- 

szony, igazolás, átigazolás) 

Amatőr státusz fogalma 

Amatőr státuszú sportoló jogai és kötelességei 

 

Sportszervezetek jogi szabályozása Sportszervezet fogalma, típusai. 

Sportegyesületek jogi szabályozása (Ptk, egyesülési jog, speciális szabályok). A 

sportvállalkozás 

 

Sportszövetségek jogi szabályozása Sportszövetség fogalma, jellemzői. 

Országos sportági szakszövetség jogállása, tevékenysége (működés feltételrendszere, 

szer- vezeti felépítés, feladatok, gazdálkodás, felügyelet, megszüntetés). 

A szabadidő szövetségek és a fogyatékosok sportszövetségei. Diák- és egyetemi sport 

sportszövetségei 

 
 

 PÉNZÜGYI ISMERETEK TANTÁRGY 31/36 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy az elméletben elsajátított ismereteket a tanulók fiktív 

vál- lalkozások alapítása és működtetése közben próbálhassák ki. A vállalkozási 

tevékenység foly- tatása közben, gyakorlati tapasztalatokat szerezhessenek a 

vállalkozások indításában, a mű- ködtetés során pedig valósághű titkársági, áruforgalmi 

és pénzügyi feladatokat lássanak el. A pénzügyi ismeretek végső célja, hogy a tanulók 

átfogó gyakorlati tudásra tegyenek szert, komplex módon tudják értelmezni a 

vállalkozások működését, összefüggéseit. 
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A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 
A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, 

attitűdök 

Általános és 

szak- mához 

kötődő digitális 

kompe- tenciák 

 

 

Felismeri a 

bizony- latokat, 

értelmezi 

tartalmukat 

Egyes bizony- 

latok felismerése, 
azok helyes 

kitölté- se 

Bejövő és ki-

menő számlák, 

Bevételi és 

kiadási pénztár-

bizonylat, 
átutalási bizonylat 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 
 

Törekszik a 

gyakor- latias és 

nyitott a 

fiktív 

vállalkozási 

példákon 

keresztül 

szerzett ismere-

tek 

befogadásra. 

Munkájára 

szak- mailag 

igényes, 

törekszik a 

legfris- sebb 

adózással 

kapcsolatos 

tájékoz- tatások 

megismeré- sére. 

Elfogadóan áll 
hozzá és 

alkalmazza a 

sport- 

szervezetekre vo- 

natkozó 

gazdasági 

szabályozásokat 

Törekszik az 

ügy- intézési 

teendők és 

 

 
 

Kezeli és 

adminiszt- rálja a 

házi-pénztárt. 

Házipénztár 

műkö- dése 

Adatok 

rögzítse, 

ellenőrzése 

Napi zárás 
készí- tése 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 
Ismerteti az áfa 

elszámolását. 

Meg- 

különbözteti a 

bejö- vő, kimenő 

számlák áfa el-

számolásban 

betöltött 

szerepét. 

Az adózás 

alap- 

fogalmai az 

áfa kapcsán 

Sportvállalkozás

, sportegyesület, 

mint adóalany 

Adó tárgya, le- 

vonható és 

fizeten- dő áfa, 

költségvetés felé 

elszámolandó 

áfa 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Ismerteti a 

foglal- 

koztatással járó 

közterheket. 

Meg- 

különbözteti a 

munkáltatót és 

munkavállalót 

ter- 
helő közterheket. 

 
Biztosítási 

jogvi- szonnyal 

járó járu- lékok 

ismerete, 

számolása 

 

 

Teljesen önállóan 
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Bérfizetéshez 

kap- csolódó 

számításo- kat, 

nyilvántartáso- 

kat, 

adminisztrációt 
vezet. 

 

Munkabér 

fogalma, 

felépítése. 

Bruttó bér, nettó 

bér. 

 
 

Teljesen önállóan 

fizetéssel 

kapcsola- tos 

ha-táridők pon- 

tos betartására. 

 

Megkülönbözte

ti a bevételek és 

kiadá- sok 

eseteit 

Bevételi 

bizony- 

latok, kiadási 

bi- 

zonylatok. 

 

Teljesen önállóan 
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A tantárgy témakörei 

 

Pénzügyi bizonylatok kezelése 

Bejövő-, és kimenő számlanyilvántartást vezetése, fizetési határidőket 

kezelése Pénzügyi bizonylatok rendszerezése, lefűzése 

 

Házipénztár működése Házipénztár kezelése és adminisztrálása 

Bevételi és kiadási pénztárbizonylatok kitöltése Zárás elvégzése egyszerű 

feladatokon keresztül. 

 

Kötelezettségek elszámolása, teljesítése Áfa, és járulékbevallás értelmezése 

Áfa működése: adó alanya, tárgya, mértéke sportvállalkozás és 

sportegyesület esetén, le- vonható, fizetendő, költségvetés felé elszámolandó 

áfa megkülönböztetése 

Készpénzzel vagy átutalással kifizeti a kötelezettségeket. Munkabér elemei, 

járulékai, nyilvántartása 

 

Könyvvitel 

Könyvvitel alkalmazásának kötelezettségei 

Bevétel-kiadás csoportjai egyszeres könyvvitel esetén 

Az egyes költségcsoportok értelmezése, megkülönböztetése 

 

Pénzügyi alapok 

A sportszervezetekre vonatkozó pénzügyi és számviteli szabályozások A 

számviteli törvényből adódó főbb kötelezettségek 

Az adótörvényekből adódó főbb kötelezettségek Az üzleti vállalkozások 

pénzügyi döntései 

A vállalkozások pénzforgalmának lebonyolítása Finanszírozási, befektetési 

és beruházási döntések 

 
 

 SPORTMENEDZSMENT ÉS MARKETING TANTÁRGY 108/93 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy célja olyan komplex vezetési és marketing ismeretek elsajátítása, mely segíti 

a leendő szakembereket a sportszervezetek irányításában, tisztségviselői teendők 

ellátásában és menedzselésében. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, 

attitűdök 

Általános és 

szak- mához 

kötődő digitális 

kompe- tenciák 

Felméri és érté-

keli a működési 

terüle- tén zajló 

piaci vi- 

szonyokat. 

A sport és a re- 

kreációs piac 

általá- nos 

jellemzői, ke- 

resleti, 

kínálati 

viszonyai. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önálló a piac 

sze- replőinek 

a feltér- 

képezésében. 

Kreatív a 

reklám- tervezés 

folyamatá- ban. 

Munkájára igé- 

nyes, mert 

gyakran ez dönt a 

pályázatok 

elbírálásában. 

Elkötelezett 

és kitartó, 

mert egy 

sportvállalkoz

ás beindítása 

hosszú 

folyamat. 

Rugalmas, mert 

a fogyasztói 

igények 

folyamatosan 

vál- toznak. 

 

Elemzi a 

működési 

területen zajló 

sportorientált 

vál- lalkozások 

jellegét 

A sport és a re- 

kreációs 

vállalkozá- sok 

fő tevékenységi 

területei 

 
Teljesen önállóan 

 

Részt vesz társa- 

dalmi szervezet 

megalapításába

n és 

működtetésében

. 

Non-profit 

szerve- zetek 

működése a 

sportban és 

rekreá- 
cióban. 

 
Teljesen önállóan 

 

Közreműködik 

tevékenysége 

pénz- ügyi 

alapjainak 

megteremtésébe

n, a szponzorok 

és me- cénások 

megtalálá- 

sában, 

megtartásá- 
ban. 

 

 

 
Szponzorálás. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Ismerteti a 

sportve- zetői 

kritériumokat. 

Életkorának 

és 

képzettségé

nek 

megfelelő 

szervezé- si 

részfeladatokban 

döntésképes. 

 

 
Vezetéselméleti 

alapismeretek 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Felméri a 

reklámo- zás 

lehetőségeket. 

Marketing, sport- 

marketing 
összete- vői. 

 

Teljesen önállóan 

 

Részt vesz sport- 

programok 

előké- 

szítésében, 

lebonyo- 

lításában. 

 

Sportprogramok 

szerkezeti 

felépítése 

 
Teljesen önállóan 
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Figyelemmel 

kíséri a pályázati 

lehető- ségeket 

és közre- 

működik a 

pályáza- 
tok 
elkészítésében. 

 
 

Pályázatok típusai 

 
Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan 

 

 
 

A tantárgy témakörei 

 

Általános vezetési ismeretek 

A vezetéselmélet fejlődése 

Főbb vezetés- és szervezéselméleti irányzatok (klasszikus, Weber, Taylor, Fayol, 

napjaink vezetési elméletei) 
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A sportvezetés módszertani alapjai 

A sportvezető feladatai. 

A sportvezető funkciói. A sportvezető módszerei. 

A sportvezető gazdasági tevékenysége, beszámolási kötelezettsége. A sportvezető 

tekintélye, leggyakoribb hibái. 

A sportvezető gyakorlati tevékenysége. 

 

Sportmarketing A marketing alapfogalmai. 

A marketingmix elemei. 

A sportmarketing elméleti alapjai. A sportmarketing feladata, célja A sport, mint termék 

A sportmarketing eszközrendszere 

A szponzorálás és a sportmarketing összefüggése Imázs, PR 

Sportszervezetek, sportvállalkozások szervezése, vezetése. Szponzoráció és támogatás 

különbsége. 

Sportesemények és sportszervezetek szponzorálása. A sport és az EU. 

Pályázatírás alapvető szabályai. A TAO rendszere. 

 
 

 SZÁMVITELI ISMERETEK TANTÁRGY 31/31 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy legyenek tisztában a fontosabb költség, bevétel, 

eredmény kategóriákkal. Felelősségteljesen tudjanak következtetéseket levonni a 

gazdálkodásra vonat- kozóan a könyveléstől kapott információk és az általuk végzett 

gazdasági számítások elvégzé- se után. A bevételek tervezésekor tisztában legyenek az 

egyes költségek, adók, eredményre és vagyonra gyakorolt hatásával, igazodjanak el az 

adózás rendszerében. Statisztikai módszerek segítségével legyenek képesek elemezni a 

vállalkozásokat. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, 

attitűdök 

Általános és 

szak- mához 

kötődő digitális 

kompe- tenciák 

 

Értelmezi a va- 

gyonmérleg 

egyes rovatait. 

Felismeri az 

egyes gazdasági 

események 

hatását a 

mérlegre. 

Mérleg 

szerkezete, 

felépítése 

Mérleg 

összeállí- tása 

Eszközök, 

forrá- sok 

jelentése 

Értékelések 

levo- nása 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

Következtetések

et von le 

önállóan és 

felelősségteljese

n a 

gazdálkodásra 

vo- natkozóan. 

Törekszik a 

köny- velésből 

kapott 

információkból 

és a gazdasági 

számítá- sokból 

a konklúzió- kat 

levonására. 

Törekszik az 

adó- zás 

rendszerében 

való 

eligazodásra. 

Szem előtt tartja 

a fontosabb 

költség, bevétel, 

eredmény 

kategóriák 

alakulá- sát. 

Törekszik a sta- 

tisztikai 

módszerek 

segítségével ele- 

mezni a 

gazdasági 

tevékenységeke

t. 

 

 

 
Kalkulálja, 

elemzi a 

vállalkozás 

eredmé- nyét. 

Eredmény 

jelenté- se, 

szerkezete 

Az eredmény 

tervezését 

befolyá- soló 

tényezők 

Az eredmény 

levezetésének 
fo- lyamata 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Értelmezi az 

ered- mény-

kimutatás 

egyes 

rovatainak 

tartalmát, 

összefüg- gését, 

az eredmény 

keletkezését. 

 
Eredmény- 

kimutatás 

szerkeze- te 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

Figyelemmel 

kíséri, és elemzi 

a költsé- gek 

alakulását 

Költségek 

fajtái, 

nagyságát 

meg- 

határozó 

tényezők, 

költséggazdálko

dás mutatói 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Megtervezi a 
várha- 

tó bevételt és 

kiadá- sokat. 

A várható bevétel 
és 

költségek 

tervezés- ének 

módszerei. 

 

Teljesen önállóan 
 

Figyelemmel 

kíséri a 

vállalkozás 

adófi- zetési 

kötelezettsé- 

geit. 

Adózott 

eredmény 

levezetésének 

fo- lyamata 

 
Teljesen önállóan 

 

 
 

A tantárgy témakörei 
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A vállalkozás vagyona 

Mérleg szerkezete és 

tartalma 

Mérleg összeállítása. 

Eszközök és források számítása, értékelése, következtetések levonása 

 

A vállalkozás eredménye 

Az eredmény 

keletkezésének 

folyamata. 

Az eredmény nagyságát befolyásoló tényezők. Értékcsökkenés fogalma. 

Értékcsökkenési leírások fajtái: elsősorban lineáris; elszámolhatóságuk, számításuk. Az 

eredmény tervezése: nagyságára, alakulására ható tényezők. 
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Az eredmény keletkezése a számviteli törvény által előírt szabályok alapján. Az 

eredmény szerkezete. 

Az eredmény levezetése, egyszerű számításokkal. Nyereségadó, osztalék, az adózott 

eredmény számítása. 

Az összköltségeljárással készített eredménykimutatás szerkezete 

Eredmény-kimutatás sorainak értelmezése, következtetések levonása Nyereségadó, 

osztalék, adózott eredmény felhasználása 

Számlaadási kötelezettség, ÁFA törvény 

 
 

 VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK TANTÁRGY 31/31 ÓRA 

 
A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék a sport vállalkozások 

indításának gyakorlati feladatait. Ismerjék, és megfelelően alkalmazzák a titkársági, 

áruforgalmi és pénz- ügyi feladatokat és bizonylatokat. Betartsák a bizonylati fegyelmet, 

és pontos, precíz munka- végzésre nevelje őket, átfogó képet kapjanak egy vállalkozás 

működéséről. 

 
A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, 

attitűdök 

Általános és 

szak- mához 

kötődő digitális 

kompe- tenciák 

Elemzi a 

működési 

területén zajló 

piaci 

viszonyokat 

A sport és a re- 

kreációs 

vállalkozá- sok 

fő tevékenységi 

területei 

 
Teljesen önállóan 

Önálló az infor- 

mációgyűjtés 

során. 

Numerikus gon- 

dolkodással 

rendel- kezik, 

mert mate- 

matikai készség 

szükséges a 

pénz- ügyi 

adminisztráci- 

ós feladatok 

elvég- zéséhez. 

Kockázatot 

vállal, mert egy 

új vállal- kozás 

létrehozása 

bizonytalanságg

al 

jár. 

Rugalmas az 

in- 

terperszonális 

kap- 

 

Ismerteti a 

vállalko- zást 

létrehozásának 

folyamatát. 

Vállalkozási 

for- mák, 

részvétel a 

sport és a re- 
kreációs üzletben. 

 
Teljesen önállóan 

 

Betartja a 

tevékeny- ségét 

érintő munka- 
jogi szabályokat. 

Munkajogi 

szabá- lyok 

gyakorlati 
vonatkozásai 

 

Teljesen önállóan 
 

Munkaszerző

dést köt 

Szakmaspecifik

us szerződések 

jellem- zői 

 

Teljesen önállóan 
 

A felelősségi 

és a kártérítési 

szabá- lyok 

tudatában 

végzi 

tevékenysé- 

 

Felelősségi és 

kárté- rítési 

szabályok 

jellemzői. 

 
 

Teljesen önállóan 
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gét. csolatokban, 

mert 

emberekkel 

foglal- 



 

Betartja a 

tevékeny- ségét 

érintő pénz- 
ügyi szabályokat. 

Adózási 

szabályok 

gyakorlati 

vonatko- 
zásai 

 

Teljesen önállóan 

kozik. 

- 

Szabálykövet

ő, mert az 

adózási 

 

Felkutatja a 

sportfi- 

nanszírozási 

lehető- ségeket. 

A sport és a 

re- kreáció 

anyagi 

forrásai 

 

Teljesen önállóan 

törvények 

minden- kire 

érvényesek. 

Munkája során 

precíznek és 

pontos. 

 

Ellátja a 

munkája során 

felmerülő 

pénzügyi és 

admi- 

nisztratív 

feladato- kat. 

 

A szakmai 

munkát kísérő 

adminisztrá- 

ciós fel-adatok 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Vállalkozás indításának gyakorlata 

Vállalkozást létrehozásához kapcsolódó 

adminisztrációs feladatok. A cégbejegyzés 

folyamata 

Bankszámla nyitása. Munkaügyi feladatok. 

 

Munkaügyi gyakorlat 

Munkaszerződések. 

Bérfizetéshez kapcsolódó számítások, nyilvántartások.  

Bérfizetéshez kapcsolódó adminisztráció. 

Járulékbevallást elemei. 

Cégarculat elemei 

Árajánlat 

 

A sport üzleti kérdései A sport üzletté válása. 

A sport, mint piac. 

A sport gazdaságtani sajátosságai, a sport és a 

gazdaság kapcsolata Fogyasztói szokások a 

sportban 

 

A vállalkozás formái 

A sporttevékenység szervezeti és vállalkozási formái 

A gazdasági tevékenység végzésének lehetőségei 

a sportban A sportfinanszírozás lehetséges formái 

Állami, önkormányzati és egyéb finanszírozási 

csatornák Sportszervezeti modellek 

A vállalkozások stratégiai eszközei 


