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Magyarázat: 
 
Évi óraszám:  
HT szerinti 10%: 
HT szerint szabadon tervezett:   
HT szerinti emelt szintű:  
 



MAGYAR NYELV 

 
9. évfolyam 

Évi óraszám: 72 óra 
HT szerinti 10%: 7 óra 
HT szerint szabadon tervezett: 0 óra   
HT szerinti emelt szintű: 0 óra 
Célok, fejlesztési feladatok 
Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata a nyelv, mint változó rendszer megismerése, illetve a nyelvi 
kompetencia fejlesztése annak érdekében, hogy a tanulók életkoruknak megfelelő szinten birtokolják a 
szóbeli és írásbeli kommunikáció eszköztárát, képessé váljanak azok funkcionális elemzésére, gyakorlati 
alkalmazására. Így segítve és megalapozva a tanulók önálló ismeretszerzését, tanulását, valamint a velük 
szoros összefüggésben levő differenciált gondolkodást, az élethosszig tartó tanulás képességét és igényét. 
A magyar nyelv tanításának a 9. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók megismerjék a kommunikációs 
folyamat működését, a tömegkommunikáció eszközeit, gyakori műfajait. Felismerjék a médiumok hatás-
keltő eszközeit, módszereit, befogadásuk során tudjanak kritikus magatartást tanúsítani; elegendő isme-
rethez jussanak ahhoz, hogy rendszerezni tudják a nyelvi szintekről tanultakat; tudjanak a különböző 
kommunikációs helyzeteknek megfelelő szövegeket alkotni szóban és írásban szerezzenek jártasságot 
szövegelemzésben; helyesírási készsége javuljon; legyenek képesek önálló anyaggyűjtésre, cédulázásra. 

A továbbhaladás feltételei 
- kellő tempójú, olvasható írás, a szöveg megértését biztosító olvasás, felolvasás 
- a kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvhasználat 
- a címzettnek, a témának, a beszédhelyzetnek megfelelő fogalmazás 
- a tömegkommunikáció gyakori műfajairól, eszközeikről és hatásukról szerzett alapvető ismeretek 

birtokában véleményalkotás, kritikus magatartás befogadásukban 
- jártasság szövegelemző eljárásokban: a tételmondat kiemelése, tömörítés megadott terjedelem-

ben, szövegfeldolgozás megadott kérdések alapján 
- a szöveg szerkezetének, témahálózatának felismerése 
- a szövegfonetikai eszközök szerepének felismerése a szövegek értelmezésében 
- szabatos, világos fogalmazás: a kommunikációs helyzetnek megfelelő szövegfelépítés 
- a nyelvi szintek (hang, szó, mondat) szabályairól és elemkészletéről eddig tanultak fogalmi meg-

nevezése, rendszerezése 
- a magyar helyesírás alapelveinek ismerete, alapvető helyesírási készség 
- jegyzet- és vázlat készítése írott szövegről, előadásról 
- könyvtárhasználati tájékozottság 



 
Tematikai egység/ Fejlesztési cél Szövegértés, szövegalkotás Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás 
A tanult szóbeli, írott és elektronikus szövegtípusok és jellemzőik. Olvasási stratégiák és azok adekvát alkalmazása 
különböző típusú és műfajú szövegek feldolgozásában, nyomtatott és elektronikus adathordozókon. A szöveg infor-
mációinak és gondolatainak értelmezése és értékelése. A szövegalkotás lépései, az anyaggyűjtés technikák. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív tábla 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tanult szóbeli, írott és elektronikus szövegtípusok és jellemzőik. Olvasási stratégiák és azok adekvát alkalmazása 
különböző típusú és műfajú szövegek feldolgozásában, nyomtatott és elektronikus adathordozókon. A szöveg infor-
mációinak és gondolatainak értelmezése és értékelése. A szövegalkotás lépései, az anyaggyűjtés technikák. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Pedagógiai eljárások, módszerek, 
szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Hatékony jegyzetelési és vázlatírási technikák 
megismerése, adekvát alkalmazásuk. 
Az anyaggyűjtés módjai írott és nem írott források 
felhasználásával, az idézés szabályai. 
Önálló, több forrástípusra is kitérő könyvtári 
anyaggyűjtés (katalógus- és adatbázis-használat, 
forráskiválasztás, visszakeresést biztosító jegyze-
telés) és az információknak a feladatnak megfele-
lő alkotó és etikus felhasználása. Pontos forrás-
megjelölés. 
 

tanári magyarázat, fogalom-
magyarázat, modellezés,  
tanulói tevékenység szervezése, pár- 
és csoportmunka, szemléltetés, író-
szeminárium, gyakorlás, megbeszélés, 
verbális értékelés. 

Történelem, társadalmi és ál-
lampolgári ismeretek: vázlat-
írás.  
 
Valamennyi tantárgy: vázlat-
írás, jegyzetelés. 
 
Informatika: információkezelés, 
forrásfelhasználás, hivatkozás, 
szöveges adatbázis, az 
internethasz-nálat jogi, etikai 
kérdései. 

internetes hozzáférés, 
 
hivatalos dokumen-tumok, 
internetes szövegek 
 
esszék, értekezések szövegei 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

 

 
Tematikai egység/ Fejlesztési cél Kommunikáció, tömegkommunikáció Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás 
Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, kifejező beszédre. A beszéd 
zenei eszközei, nem verbális kommunikáció. Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítások megfelelő köve-
tése, a kommunikációs partner szóbeli közlésének megértése. Az alapvető kommunikációs kapcsolatfelvételi formák 
ismerete és alkalmazása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés stb. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív tábla, digitális tananyag 



A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A hallott szöveg megértésének fejlesztése (üzenet, szándék, hatás). A szövegértési és szövegalkotási készségek fej-
lesztése annak érdekében, hogy önállóan, illetve másokkal együttműködve a tanuló képes legyen a verbális és nem 
verbális kommunikáció kódjainak, kapcsolatainak, tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, a különböző 
szövegek megértésére, elemzésére, illetve kritikai feldolgozására a kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői 
szerepeinek (kontextus) megfelelően. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Pedagógiai eljárások, módszerek, 
szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Tanesz- 
közök 

A különféle kommunikációs helyzetekben elhangzó 
üzenetek céljának dekódolása, az üzenetek manipu-
latív szándékának felismerése. 
A személyközi kommunikációs helyzetek megfigye-
lése, a kommunikáció folyamatának elemzése a 
tanult szakkifejezések alkalmazásával. 
A kommunikáció típusainak, jellemzőinek megis-
merése: személyes, csoportos, nyilvános és tömeg-
kommunikáció. 
A tömegkommunikáció jellemzői, funkciói, megje-
lenési formái, nyelvi és képi kifejezési formái. 
Néhány tömegkommunikációs műfaj megismerése.  
Az új „szóbeliség” (skype, chat) jelenségei és jel-
lemzői. 

tanári magyarázat, fogalommagyará-
zat, modellezés, szemléltetés, a tanu-
lók tevékenységének megszervezése, 
pár- és csoportmunka, nyelvi elemzés, 
beszédhelyzetek modellezése, szituá-
ciós gyakorlatok, megbeszélés, verbá-
lis értékelés 

Történelem, társadalmi és ál-
lampolgári ismeretek: a média 
társadalmi hatása.  
 
Etika: fogyasztói társadalom. 
 
 
Mozgókép- 
kultúra és médiaismeret: mé-
diatudatos-ság. 
 
 

internetes hozzáférés, kép-
anyag a testbeszédhez, 
 
tömegkommunikációs 
dokumen- 
tumok, képek, filmrészletek, 
 
 
részletek különböző 
média-műfajokból 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, kapcsolat, kontextus, a világról való tudás). 
Kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kifejező, metanyelvi, esztétikai szerep, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -
zárás), nem nyelvi jel (tekintet, mimika, gesztus, testtartás, térköz, emblémák). Tömegkommunikáció. Tájékoztató műfaj 
(hír, közlemény, tudósítás, riport, interjú). Véleményközlő műfaj (kommentár, glossza, jegyzet, olvasói levél, ismertetés, 
ajánlás). 

 
Tematikai egység/ Fejlesztési cél Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői Órakeret 20 óra 

Előzetes tudás Hangtani, alaktani, szótani, szószerkezettani és mondattani ismeretek és azok megfelelő használata az írott és szóbeli 
szövegalkotás folyamatában 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív tábla 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A nyelvi szintek elemző áttekintése révén az analitikus gondolkodás, a nyelvi tudatosság fejlesztése. A nyelvi elemek 
értő, elemző használatának fejlesztése. A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az elsődleges 
és másodlagos jelentés megkülönböztetése. 



Ismeretek/fejlesztési követelmények Pedagógiai eljárások, módszerek, 
szervezési- és munkaformák Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Hangtani ismeretek: a magyar hangállomány isme-
rete, magánhangzók és mássalhangzók rendszere, a 
hangok alapvető képzési, ejtési jellemzői. 
A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a 
helyesírás összefüggése. 
A magyar hangrendszer nyelvjárási eltéréseinek 
megfigyelése, valamint egy tanult idegen nyelvi 
hangrendszerrel történő összehasonlítás.  
Alaktani sajátosságok: a szótő, a szóelemek szerepe 
és funkciója, kapcsolódási szabályaik. 
A szavak szófaji rendszerbe sorolásának kritériu-
mai, hagyományai, egy lehetséges szófaji rendszer 
megismerése. 
A szószerkezet fogalma, a szintagmák típusai, sze-
repük a mondat felépítésében, mondatbeli viszonya-
ik, a vonzatok. 
A mondatrészek fogalma, fajtái, felismerésük mon-
datban, helyes használatuk a mondatok felépítésé-
ben. 
A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és 
mondatfajta szerinti típusai, az egyszerű és összetett 
mondatok típusainak felismerése, elemzése, a he-
lyes mondatszerkesztés a gyakorlatban. 
A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a 
tanult idegen nyelv hangtanával, alaktani szerkeze-
tével, szóalkotási módjaival, mondatszerkezetével. 
A nyelvi szintek elemkészletéről, rendszeréről ta-
nultak fogalmi szintű megnevezése, rendszerező 
áttekintése. 

Tanári magyarázat, fogalom-
magyarázat, modellezés, szemlélte-
tés, a tanulói tevékenységszervezése, 
pár- és csoportmunka, nyelvi elem-
zés, gyakorlás, megbeszélés, verbá-
lis értékelés. 

Idegen nyelvek: a tanult idegen 
nyelv hangtana, alaktani szer-
kezete, szóalkotási módjai, 
mondatszerkezete. 

egynyelvű szótárak 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Hang, fonéma, hangtörvény, szóelem (morféma): szabad és kötött morféma, szótő, képző, jel, rag.  
Szófaj: alapszófaj, viszonyszó, mondatszó. Szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma. 
Mondatrész: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző. Vonzat. 
Mondat, a mondat szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű mondat, összetett mondat 



 
Tematikai egység/ Fejlesztési cél Szövegértés, szövegalkotás Órakeret  6 óra 

Előzetes tudás 
A tanult szóbeli, írott és elektronikus szövegtípusok és jellemzőik. Olvasási stratégiák és azok adekvát alkalmazása 
különböző típusú és műfajú szövegek feldolgozásában, nyomtatott és elektronikus adathordozókon. A szöveg infor-
mációinak és gondolatainak értelmezése és értékelése. A szövegalkotás lépései, az anyaggyűjtés technikák. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív tábla 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tanult szóbeli, írott és elektronikus szövegtípusok és jellemzőik. Olvasási stratégiák és azok adekvát alkalmazása 
különböző típusú és műfajú szövegek feldolgozásában, nyomtatott és elektronikus adathordozókon. A szöveg infor-
mációinak és gondolatainak értelmezése és értékelése. A szövegalkotás lépései, az anyaggyűjtés technikák. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Pedagógiai eljárások, módszerek, 
szervezési- és munkaformák Kapcsolódá-si pontok Tanesz-közök 

Az esszé típusai, jellemzői, az esszéírás folyamata. 
 

Tanári magyarázat, fogalom-
magyarázat, modellezés,  
tanulói tevékenység szervezése, pár- 
és csoportmunka, szemléltetés, író-
szeminárium adott irodalmi témában, 
gyakorlás, megbeszélés, verbális 
értékelés. 

Történelem, társadalmi és ál-
lampolgári ismeretek: esszéírás.  
 
Valamennyi tantárgy: vázlat-
írás, jegyzetelés. 
 
Informatika: információkezelés, 
forrásfelhasználás, hivatkozás, 
szöveges adatbázis, az 
internethasz-nálat jogi, etikai 
kérdései. 

internetes hozzáférés, 
 
hivatalos dokumen-tumok, 
internetes szövegek 
 
esszék, értekezések szövegei 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

esszé 

 
Tematikai egység/ Fejlesztési cél Helyesírási ismeretek Órakeret 14 óra 

Előzetes tudás Helyesírási alapelvek felismerése, használata, írásjelek adekvát használata, helyesírási szótárak ismerete és használata 
a gyakorlatban. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon, laptop vagy interaktív tábla, digitális tananyag 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A nyelvi normaérzék, a normakövető írás fejlesztése. A helyesírás rendszerszerűségének megismertetése. A hibajaví-
tási képesség és az önkorrekció fejlesztése. 



Ismeretek/fejlesztési követelmények Pedagógiai eljárások, módszerek, 
szervezési- és munkaformák Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A helyesírás alapelvei, megismert főbb szabály-
szerűségei.  
A szöveg központozásának szabályai, használata, 
az írásjelek funkciója. 
Szövegelemzési gyakorlatok a központozás szere-
pének tanulmányozására. 
Helyesírási gyakorlatok az egybe- és különírás, a 
gyakoribb tulajdonnevek írására stb. 
Idegen szavak helyesírása, a latin betűs szavak 
átírása.  
Helyesírási szótárak, elektronikus helyesírás-
ellenőrző programok szerkezetének és működésé-
nek megismerése, használatuk az iskolai és a min-
dennapi szövegalkotásban. 
Az internetes szövegek eltérő helyesírásának, 
jelhasználatának funkciója. 
A normától való eltérés stilisztikai hatásának fel-
ismerése, értelmezése. 

Tanári magyarázat, fogalom-
magyarázat, modellezés, szemléltetés, 
a tanulók tevékenységek szervezése, 
pármunka, csoportmunka, nyelvi 
elemzés, gyakorlás, megbeszélés, 
verbális értékelés. 

Minden tantárgy: helyesírás. 
 
Informatika: helyesírás-
ellenőrző programok ismerete, 
használata. 

helyesírási szótárak 
internetes hozzáférés 

helyesírás-ellenőrző programok 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Helyesírási alapelv, nyelvi norma. 

 
Tematikai egység/ Fejlesztési cél A szöveg Órakeret 16 óra 

Előzetes tudás 
A szövegértési és szövegalkotási képesség megfelelő szintje: szövegértési, szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, 
jóslás, előzetes tudás aktiválása, szintézis, szelektív olvasás stb.) alkalmazása különféle megjelenésű és típusú szöve-
geken. Elbeszélő, magyarázó, dokumentum típusú szövegek kommunikációs funkcióinak, fő jellemzőinek ismerete. 
Beszélt és írott nyelvi, továbbá internetes szövegek eltéréseinek azonosítása. Rendszeres könyv- és könyvtárhasználat. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív tábla, digitális tananyagok 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a gyakorlatban. 
A szöveg általános szerkezetének, a szövegértelem összetevőinek megfigyelési és értelmezési képességének fejleszté-
se a legjellemzőbb szövegtípusokon. A valamilyen szempontból egymással összefüggő szövegek közötti értelemháló-
zat felismertetése. A szövegelemző képességek fejlesztése: a szövegfeldolgozás módjainak gyakorlása a feladatnak 
megfelelő leghatékonyabb olvasástípus alkalmazásával. 



Ismeretek/fejlesztési követelmények Pedagógiai eljárások, módszerek, 
szervezési- és munkaformák Kapcsolódá-si pontok Tan-eszközök 

A szöveg fogalma, jellemzőinek megfigyelése, 
megnevezése, rendszerezése. 
A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegfor-
málásra. A szóbeli és írott szövegek szerepe, elté-
rő jegyei. A szövegfonetikai eszközök és az írás-
jegyek szövegértelmező szerepe. 
A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat viszo-
nya, szövegegységek. 
A szövegértelem összetevői: pragmatikai, jelen-
tésbeli és nyelvtani szintje. 
Az írott és internetes szövegek összehasonlítása, 
az eltérő és azonos jegyek megfigyelése, megne-
vezése.  
Szövegek összefüggése, értelemhálózata; intertex-
tualitás.  
 

Fogalommagyarázat, megbeszélés, 
vita, szövegértelmezés, szövegalkotás 
adott műfajokban és kritériumokkal, 
dramatikus játék vezetése, pármunka, 
csoportmunka szervezése. 

Történelem, társadalmi és ál-
lampolgári ismeretek: a forrás-
szövegek típusai. 
Idegen nyelvek: az idegen nyel-
vi szövegek kultúrafüggő fel-
építése. 
Biológia-egészségtan; fizika; 
kémia; földrajz: a természet-
tudományos ismeret- 
terjesztő szövegek témahálózata 
szókincse, felépítése. 

szöveg-dokumen-táció 
 
 (pl. szöveg-típusok),  
 
internetes hozzáférés (elektroni-
kus média) 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet. 
Szövegmondat, bekezdés, tömb, szakasz. 
Szövegkohézió (témahálózat, téma-réma, szövegtopik, szövegfókusz, kulcsszó, cím). 
Szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv). 
Nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, névelő, határozószó, előre- és visszautalás, deixis, egyeztetés). 
Szövegfonetika (hangsúly, hanglejtés, hangerő, szünet, beszédtempó). 

 
HT szerinti 10%: 7 óra  

• Szövegértés, szövegalkotás 
• Helyesírási ismeretek 

 



10. évfolyam 

Évi óraszám: 36 óra 
HT szerinti 10%: 4 óra 
HT szerint szabadon tervezett: 0 óra 
HT szerinti emelt szintű: 0 óra 
 
Célok, fejlesztési feladatok 
A magyar nyelv tanításának a 10. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók ismerjék és kövessék a nyel-
vi normát. Megismerjék az egyes nyelvváltozatok eltérő kifejezési formáit, alakuljon ki bennük a 
nyelvhasználatnak társadalmi jelenségként való szemlélete. Tudják kontrollálni saját nyelvhasználatu-
kat. Gazdagítsák szókincsüket a nyelv minden rétegére kiterjedően. Legyenek képesek megfelelő dön-
tést hozni nyelvhelyességi kérdésekben. Legyenek képesek a magán- és nyilvános kommunikációra 
élőszóban és írásban. Sajátítsák el az árnyalt nyelvhasználathoz szükséges stilisztikai ismereteket. 
Tudják önállóan használni az erősítés eszközeit megnyilatkozásaik során. Törekedjenek a stílusosság-
ra, kerüljék a stílustalanságot. Ismerjék meg a stiláris kötöttségeket. Legyenek tisztában az egyes stí-
lusrétegek ismérveivel. Képesek legyenek különböző stílusrétegekhez tartozó szövegműveket létre-
hozni. Képesek legyenek hivatalos írásműveket értelmezni. Tudják használni a különböző adatbáziso-
kat, katalógusokat az információszerzésben. Ismerjék a forráshasználat etikai normáit.  

A továbbhaladás feltételei 
- a szöveg megértését biztosító néma olvasás, szöveghű felolvasás, kellő tempójú, olvasható, 

rendezett írás 
- a kommunikációs helyzetnek megfelelő hangnem, nyelvváltozat, stílusréteg kiválasztása 
- a művelt köznyelv (regionális köznyelv), illetve a nyelvváltozatok nyelvhelyességi normáinak 

ismerete 
- definíció, magyarázat, egyszerűbb értekezés (kisértekezés) készítése a tanulmányi munkához 

kapcsolódóan 
- hivatalos írásművek jellemzőinek ismerete és önálló szövegalkotás ezek gyakori műfajaiban 
- a tanult jelentéstani, stilisztikai jelenségek felismerése, megnevezése, alkalmazása 
- közéleti írásművek, néhány klasszikus és mai szónoki beszéd értelmezése 
- a helyesírási ismeretek kiegészítése, a tanult idegen tulajdonnevek, a gyakori új idegen szavak 

írásmódjára vonatkozó szabályokkal 



 
Tematikai egység/ Fejlesztési cél Kommunikáció, tömegkommunikáció (gyakorlatok) Órakeret 4 óra 

Előzetes tudás 
Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, kifejező beszédre. A beszéd 
zenei eszközei, nem verbális kommunikáció. Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítások megfelelő köve-
tése, a kommunikációs partner szóbeli közlésének megértése. Az alapvető kommunikációs kapcsolatfelvételi formák 
ismerete és alkalmazása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés stb. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív tábla, digitális tananyag 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A hallott szöveg megértésének fejlesztése (üzenet, szándék, hatás). A szövegértési és szövegalkotási készségek fej-
lesztése annak érdekében, hogy önállóan, illetve másokkal együttműködve a tanuló képes legyen a verbális és nem 
verbális kommunikáció kódjainak, kapcsolatainak, tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, a különböző 
szövegek megértésére, elemzésére, illetve kritikai feldolgozására a kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői 
szerepeinek (kontextus) megfelelően. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Pedagógiai eljárások, módszerek, 
szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Tanesz- 
közök 

A beszédhelyzetnek megfelelő adekvát nyelv-
használat: szövegszerkesztés élőszóban, szó- 
és beszédfordulatok, kommunikációs helyze-
tek a kommunikációs helyzet tér, idő és részt-
vevői szerepek (kontextus) megfigyelése. 
A kommunikációt kísérő nem nyelvi jelek 
lehetőségeinek és korlátainak megtapasztalá-
sa: az élőszó zenei kifejezőeszközei, nonver-
bális kommunikáció. 
A testbeszéd, a térközszabályozás szerepének 
ismerete, tudatos alkalmazása különféle 
kommunikációs helyzetekben; dekódolása a 
hétköznapi kommunikációs helyzetekben és a 
tömegkommunikációban. 
A különféle kommunikációs helyzetekben 
elhangzó üzenetek céljának dekódolása, az 
üzenetek manipulatív szándékának felismeré-
se. 

Tanári magyarázat, fogalommagyará-
zat, modellezés, szemléltetés, a tanulók 
tevékenységének megszervezése, pár- 
és csoportmunka, nyelvi elemzés, be-
szédhelyzetek modellezése, szituációs 
gyakorlatok, megbeszélés, verbális 
értékelés. 

Történelem, társadalmi és állam-
polgári ismeretek: a média társa-
dalmi hatása.  
 
Etika: fogyasztói társadalom. 
 
 
Mozgókép- 
kultúra és médiaismeret: média-
tudatos-ság. 
 
 

internetes hozzáférés, képanyag a 
testbeszédhez, 
 
tömegkommunikációs dokumen-
tumok, képek, filmrészletek, 
részletek különböző 
média-műfajokból 



Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, kapcsolat, kontextus, a világról való tudás). 
Kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kifejező, metanyelvi, 
esztétikai szerep, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi jel  
(tekintet, mimika, gesztus, testtartás, térköz, emblémák), 

 
Tematikai egység/ Fejlesztési cél A szöveg Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás 
A szövegértési és szövegalkotási képesség megfelelő szintje: szövegértési, szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, 
jóslás, előzetes tudás aktiválása, szintézis, szelektív olvasás stb.) alkalmazása különféle megjelenésű és típusú szöve-
geken. Elbeszélő, magyarázó, dokumentum típusú szövegek kommunikációs funkcióinak, fő jellemzőinek ismerete. 
Beszélt és írott nyelvi, továbbá internetes szövegek eltéréseinek azonosítása. Rendszeres könyv- és könyvtárhasználat. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla, digitális tananyagok 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a gyakorlatban. 
A szöveg általános szerkezetének, a szövegértelem összetevőinek megfigyelési és értelmezési képességének fejleszté-
se a legjellemzőbb szövegtípusokon.  
A valamilyen szempontból egymással összefüggő szövegek közötti értelemhálózat felismertetése.  
A szövegelemző képességek fejlesztése: a szövegfeldolgozás módjainak gyakorlása a feladatnak megfelelő leghaté-
konyabb olvasástípus alkalmazásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Pedagógiai eljárások, módszerek, 
szervezési- és munkaformák Kapcsolódá-si pontok Tan-eszközök 

Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok és 
nyelvhasználati színterek szerint. 
A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szöveg-
formálásra. 
A legjellegzetesebb szövegtípusok: a beszélt 
nyelvi társalgási és az írott monologikus szöve-
gek. 
A szóbeli és írott szövegek szerepe, minősége, 
eltérő jegyei. 
A szövegfonetikai eszközök és az írásjegyek 
szövegértelmező szerepe. 
Szövegköziség, az internetes szövegek jellem-
zői.  
A szövegtípusok általános jellemzőinek felis-

Fogalommagyarázat, megbeszélés, vita, 
szövegértelmezés, szövegalkotás adott 
műfajokban és kritériumokkal, dramati-
kus játék vezetése, pármunka, csoport-
munka szervezése. 

Történelem, társadalmi és ál-
lampolgári ismeretek: a forrás-
szövegek típusai. 
 
Idegen nyelvek: az idegen nyel-
vi szöveg/kultúrafüggő felépíté-
se. 
 
Biológia-egészségtan; fizika; 
kémia; földrajz: a természet-
tudományos ismeret- 
terjesztő szövegek témahálózata 
szókincse, felépítése. 

szöveg-dokumen-táció 
 
 (pl. szöveg-típusok),  
 
internetes hozzáférés (elektroni-
kus média) 



mertetése, az írott és internetes szövegek össze-
hasonlítása, az eltérő és azonos jegyek megfi-
gyelése és megnevezése.  
Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az inter-
textualitás kezelése, a különböző forrásokból 
származó adatok megbízhatóságának és használ-
hatóságának kérdései.  
A különböző forrásból származó információk 
megadott szempontok szerint való összehasonlí-
tása, megvitatása, kritikai következtetés levoná-
sa. 
Szövegek összefüggése, értelemhálózata.  
A szövegértés, szövegfeldolgozás technikája, 
olvasási típusok és stratégiák. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Intertextualitás. 
Szövegtípus (monologikus, dialogikus és polilogikus; beszélt, írott, elektronikus; spontán, tervezett). 
Szövegműfaj (elbeszélő, leíró, érvelő). 
Nyelvhasználati színterek szerinti szövegtípus (mindennapi, közéleti és hivatalos, tudományos, sajtó és média, szépirodalmi). 
Szövegfonetika (hangsúly, hanglejtés, hangerő, szünet, beszédtempó). 

 
Tematikai egység/ Fejlesztési cél Szövegértés, szövegalkotás Órakeret 7 óra  

Előzetes tudás 
A tanult szóbeli, írott és elektronikus szövegtípusok és jellemzőik. Olvasási stratégiák és azok adekvát alkalmazása 
különböző típusú és műfajú szövegek feldolgozásában, nyomtatott és elektronikus adathordozókon. A szöveg infor-
mációinak és gondolatainak értelmezése és értékelése. A szövegalkotás lépései, az anyaggyűjtés technikák. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív tábla 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tanult szóbeli, írott és elektronikus szövegtípusok és jellemzőik. Olvasási stratégiák és azok adekvát alkalmazása 
különböző típusú és műfajú szövegek feldolgozásában, nyomtatott és elektronikus adathordozókon. A szöveg infor-
mációinak és gondolatainak értelmezése és értékelése. A szövegalkotás lépései, az anyaggyűjtés technikák. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Pedagógiai eljárások, módszerek, 
szervezési- és munkaformák Kapcsolódá-si pontok Tanesz-közök 

Önálló szövegfeldolgozás a szövegbefogadás 
céljának megfelelő olvasási stratégia és 
szövegfeldolgozási mód megválasztásával. A 

Tanári magyarázat, fogalom-
magyarázat, modellezés,  
tanulói tevékenység szervezése, pár- és 

Történelem, társadalmi és ál-
lampolgári ismeretek: esszéírás.  
 

internetes hozzáférés, 
 
hivatalos dokumen-tumok, 



szöveg és kép összefüggése.  
Különböző magánjellegű és hivatalos szövegek 
szerkezetének, jellemzőinek megismerése, hiva-
talos szövegek alkotásának képessége. 
Szövegátalakító gyakorlatok szempontváltással, 
a kommunikációs célnak megfelelően: adott 
szempontok és terjedelem szerinti szövegtömörí-
tés, szövegbővítés. 
A tanulmány, az értekezés jellemzői, kidolgozá-
sának állomásai.  
Néhány, gyakoribb internetes szöveg szerkeze-
tének, megjelenésének, közlési szándékának 
megfigyelése, a tapasztalatok felhasználása a 
szövegbefogadáskor, az internetes szövegek 
nyilvánosságának kérdése, etikája. 
Internetes szövegalkotási gyakorlatok (pl. szö-
veges adatbázis, forrásjegyzék összeállítása, 
fórum, blogbejegyzés írása). 

csoportmunka, szemléltetés, írószemi-
nárium, gyakorlás, megbeszélés, verbá-
lis értékelés. 

Valamennyi tantárgy: vázlat-
írás, jegyzetelés. 
 
Informatika: információkezelés, 
forrásfelhasználás, hivatkozás, 
szöveges adatbázis, az 
internethasz-nálat jogi, etikai 
kérdései. 

internetes szövegek 
 
esszék, értekezések szövegei 

Kulcsfogalmak/ fogalmak hivatalos levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, meghatalmazás, elismervény,értekezés, tanulmány. 

 
Tematikai egység/ Fejlesztési cél Helyesírási ismeretek Órakeret 1 óra 

Előzetes tudás 
A helyesírás alapelvei, megismert főbb szabályszerűségei. A szöveg központozásának szabályai, használata, az írás-
jelek funkciója.  Az  egybe- és különírás szabályai, a gyakoribb tulajdonnevek írásmódja. 
hatásának felismerése, értelmezése 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív tábla, digitális tananyag 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A nyelvi normaérzék, a normakövető írás fejlesztése. A helyesírás rendszerszerűségének megismertetése. A hibajaví-
tási képesség és az önkorrekció fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Pedagógiai eljárások, módszerek, 
szervezési- és munkaformák Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Az internetes szövegek eltérő helyesírásának, 
jelhasználatának funkciója. 
A normától való eltérés stilisztikai hatásának 

Tanári magyarázat, fogalom-
magyarázat, modellezés, szemléltetés, 
tanulói tevékenység szervezése, pár- és 

Minden tantárgy: helyesírás. 
Informatika: helyesírás-
ellenőrző programok ismerete, 

helyesírási szótárak 
 
internetes hozzáférés 



felismerése, értelmezése. csoportmunka, nyelvi elemzés, megbe-
szélés, verbális értékelés 

használata helyesírás-ellenőrző programok 

Kulcsfogalmak/ fogalmak nyelvi norma 

 
Tematikai egység/ Fejlesztési cél Stilisztikai alapismeretek Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás Befogadói és műelemzési tapasztalatok, alapvető szóképek és alakzatok, nyelvi játékok, kreatív írás. Stílusregiszte-
rek, nyelvi magatartás, nyelvi norma 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop vagy interaktív tábla, digitális tananyag 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Annak megtapasztalása, hogy a nyelvi elemek stílusértéke a konkrét szövegben, nyelvhasználatban kap szerepet; a 
stílust befolyásolja a beszélő, a kommunikációs helyzet, a megnyilatkozás célja.  
A megismert jelentéstani, stilisztikai, a szövegtani jelenségek felismerése és alkalmazása a műelemzésben, a min-
dennapi élet nyelvi jelenségeinek megítélésében, szövegalkotásban. 
A közlési szándéknak és beszédhelyzetnek megfelelő stílusréteg, stílusárnyalat és stíluseszköz használata. 
A fogalmi, a kreatív gondolkodás, a szövegértelmező képesség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Pedagógiai eljárások, módszerek, 
szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódá- 
si pontok Tan-eszközök 

A jellegzetes stílustípusok (stílusárnyalatok) 
megismerése (pl. a társalgás bizalmas vagy 
közömbös), felismerése, hatásának elemzése. 
A nyelvi szintek alkalmi és a szótárakban jelölt 
állandó stílusértékének megfigyelése, felisme-
résük, valamint alkalmazásuk a szövegalkotás-
ban. 
A leggyakoribb stílusrétegek jellemzőinek 
megismerése, felismerése, elemzése, összefüg-
gésben a szövegtani jellemzőkkel. 
A szövegek stílusának, jelentésének a befoga-
dóra tett hatásának (stílushatás) megtapasztalá-
sa, vizsgálata; stílusgyakorlatok, 
szövegtranszformációk. 
A stíluselemek, stíluseszközök szerepének 
értelmezése művészi és mindennapi szövegek-

Fogalommagyarázat, megbeszélés, vita, 
dramatikus játék vezetése, tanulói tevé-
kenység szervezése, pármunka, cso-
portmunka, dramatikus játékok, verbá-
lis értékelés 

Történelem, társadalmi és ál-
lampolgári ismeretek: különbö-
ző forrásszövegek stílusjellem-
zői. 
 
Idegen nyelvek: beszélt nyelvi 
stílusregiszterek. 
 
Biológia-egészségtan; fizika; 
kémia; földrajz: metaforák a 
természettudományos szöve-
gekben. 
 
Tánc és dráma: társalgási stí-
lusárnyalatok megjelenítése. 
 

 egynyelvű szótárak,  
 
szöveg-dokumen-táció,  
 
 
hangzó anyagok, 
 
internetes hozzáférés vagy 
CD-lejátszó 
 
 



ben (jelentésfeltáró, hatáselemző gyakorlatok).  
A helyzetnek, kommunikációs célnak megfele-
lő stíluseszközök tudatos használata a szöveg-
alkotásban. 
A metafora funkciója és használata a minden-
napi, továbbá a publicisztikai és a tudományos 
nyelvhasználatban. 

Mozgóképkultúra és médiais-
meret: nyilvános megnyilatko-
zások, különféle műsortípusok, 
illetve internetes felületek jel-
lemző stílusregisz-terei. 
Informatika: kézikönyv-
használat. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.). 
Stílusérték (alkalmi és állandó). 
Stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, irodalmi).  
Stílushatás. 
Szókép (metafora, hasonlat, szinesztézia, metonímia, szinekdoché, összetett költői kép, allegória, szimbólum).  
Alakzat (ellipszis, kötőszóhiány, ismétlődés, gondolatritmus, oximoron).  
Mondatstilisztikai eszköz (verbális stílus, nominális stílus, körmondat). 
Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés, alliteráció, áthajlás, figura etimologica, expresszivitás, eufemizmus, evokáció, 

archaizálás, egyéni szóalkotás, poétizáció. 
 
 
Tematikai egység/ Fejlesztési cél Jelentéstan Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás 
Befogadói, jelentéselemzési tapasztalatok. Szókincs, világismeret. 
Az azonos alakú, többjelentésű és a rokon értelmű szavak, alkalmazásuk a beszélt és írott szövegalkotásban. Közmon-
dások, szólások jelentésének és eredeti funkciójának ismerete, nyelvi és nem nyelvi kommunikációs üzenetek jelenté-
se. Közismert egynyelvű szótárak önálló használata (pl. értelmező, szinonima). 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop vagy interaktív tábla 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A hangalak és jelentés viszonyának felismerése, értelmezése különböző beszédhelyzetekben. A mondat és szövegje-
lentést meghatározó tényezők felismerése. 
A magyar szórend megváltozása és az üzenet jelentésváltozása közötti összefüggés felismerése mondat-átalakítási 
gyakorlatokkal. 
Nyelvünk gyakori metaforikus kifejezéséinek és használati körének megfigyelése, értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Pedagógiai eljárások, módszerek, 
szervezési- és munkaformák Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A szavak jelentésének szerkezete, jelentésele-
mek.  

Fogalommagyarázat, megbeszélés,  
tanulói tevékenység szervezése, pár-

Idegen nyelvek: motivált, moti-
válatlan szavak, szórend. 

egynyelvű szótárak,  
 



A hangalak és jelentés viszonya, jelentésmező.  
Motivált és motiválatlan szavak felismerése, 
használata. 
A metaforikus kifejezések szerkezete, jellemző 
típusai, használati köre. 
A mondat és szövegjelentés.  
A jelentés szerepe a nyelvi szerkezetek kialakí-
tásában. A jelentés és a nyelvi-grammatikai 
funkció összefüggése. 
A szórend jelentésváltozatainak megfigyelése, 
hatásértelmezés. Egynyelvű szótárak használata. 

munka, csoportmunka, dramatikus 
játékok, verbális értékelés 

 
Informatika: hangalak és jelen-
tés. 
Történelem, társadalmi és ál-
lampolgári ismeretek; etika; 
filozófia: kifejezések köznyelvi 
és tantárgyi jelentése. 

szöveg-dokumen-táció,  
 
hangzó anyagok, 
internetes hozzáférés vagy CD-
lejátszó 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, jelhasználati szabály. Denotatív, konnotatív jelentés.  
Metaforikus jelentés. 
Motivált és motiválatlan szó, hangutánzó, hangulatfestő szó. 
Egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló alakú szópár, ellentétes jelentés. 

 
HT szerinti 10%: 4 óra 

• Szövegértés, szövegalkotás 
 



11. évfolyam 

Évi óraszám: 36 óra 
HT szerinti 10%: 4 óra  
HT szerinti szabadon tervezett: 0 óra 
HT szerinti emelt szintű: 36 óra 
Célok, fejlesztési feladatok 
A magyar nyelv tanításának a 11. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók legyenek képesek a nyelvi 
jelek jelentésének meghatározására. Tudjanak egynyelvű és kétnyelvű szótárakat használni. Felismer-
jék a szavak hangalakja és jelentése közötti viszonyt. Sajátítsák el az érvelés technikáját. Képesek 
legyenek vélemény, állásfoglalás, logikus gondolatmenet kialakítására, meggyőző előadására. A nyel-
vi magatartás és az általános nyelvi kultúra részeként cél a retorikai tudás növelése, ennek keretében 
néhány klasszikus és mai szónoki beszéd, értekezés műfaji jellemzőinek megfigyelése (szerkesztés-
mód, nyelvi kifejezésmód, retorikai eszközök használata); az érvelés technikájának megismerése és 
alkalmazása: érvek, ellenérvek felsorakoztatása. Mind a problémamegoldó gondolkodást, mind a krea-
tivitást növeli, ha a tanuló ismeri a deduktív vagy induktív érvelést, a cáfolat módszereit; képes szó-
noklatnak, alkalmi beszédnek vagy ezek egyes részleteinek önálló kidolgozására. Retorikai tudását 
megfelelően képes használni a tanulásban és a társadalmi nyilvánosságban. Tudjanak a továbbtanulás-
hoz, illetve a munka világában szükséges szövegtípusokat elkészíteni a formai és tartalmi követelmé-
nyek megtartásával. Ismerjenek fel és értelmezzenek önállóan költői képeket és alakzatokat. Fokozód-
jon érzékenységük a művészi nyelvhasználat, a szépirodalmi szövegek iránt. 

A továbbhaladás feltételei 
- szavak jelentésszerkezetének feltárása 
- hangalak és jelentés viszonyának megállapítása 
- tájékozottság a különféle beszédhelyzetek megítélésében; megfelelő stílus és magatartás várat-

lan, új kommunikációs helyzetben is 
- szövegformálási, szerkesztési, stilisztikai és helyesírási hibák önálló javítása 
- új szakmai, publicisztikai, gyakorlati szövegek megértése 
- a helyesírás értelmező szerepének megfigyelése különféle műfajú szövegekben 
- a kommunikációs helyzetnek megfelelő hangnem, stílusréteg kiválasztása 
- a képszerűség stíluseszközeinek felismerése 
- a szövegelrendezés stílushatásának ismerete 
- az idézés szabályai és etikai normáinak ismeretek 



 
Tematikai egység/ Fejlesztési cél Nyelv és társadalom Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás A személyes és a tömegkommunikációval kapcsolatos ismeretek, nyelvi tudatosság, egyéni nyelvhasználat, stílusré-
tegek. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi:  

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való szemlélete. 
A vitakészség, a meggyőző érvelés fejlesztése: ismeret és véleményalkotás a nyelvtervezés néhány alapvető kérdésé-
ről (nyelvvédelem és nyelvművelés). 
Nyelvi tudatosság növelése: a saját és a közvetlen környezet nyelvhasználatának azonos és eltérő vonásainak, vala-
mint nyelvjárási szövegek jellemzőinek megfigyelése. 
Rendszerező, szintetizáló képesség fejlesztése: a tömegkommunikáció, valamint az információs társadalom nyelv-
használatra gyakorolt hatásának megfigyelése, érvek, adatok értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Pedagógiai eljárások, módszerek, 
szervezési- és munkaformák Kapcsolódási pontok Tan-eszközök 

Fejlődési irányok, változások a mai magyar 
nyelvben. Nyelvi sokszínűség, nyelvi tolerancia. 
Nyelvünk helyzete a határon túl. Hazánkban élő 
nemzetiségiek nyelvhasználata. A nyelvi terve-
zés elvei és feladatai. 
A nyelvművelés fogalma, kérdései, feladata, 
színterei; a nyelvi norma. 
A nyelvváltozatok rendszere, a vízszintes és 
függőleges tagolódásuk. 
A köznyelv jellemzői, használati területe. 
A nyelv társadalmi tagolódása szerinti csoport-
nyelvek, azok jellemző használati köre, szókin-
cse. 
A szleng és az argó fogalma, kialakulásuk, jel-
lemző előfordulásuk, funkciójuk. 
A nyelv területi tagolódása: a leggyakoribb 
nyelvjárásaink jellemzői, területi megjelenésük, 
a regionális köznyelv jellemzői. 
A határon túli magyar nyelvhasználat főbb ada-
tai, tendenciái, a kétnyelvűség, kettősnyelvűség, 

Tanári magyarázat, fogalommagyará-
zat, modellezés, szemléltetés, a tanulók 
tevékenységének megszervezése, pár- 
és csoportmunka, nyelvi elemzés, be-
szédhelyzetek modellezése, szituációs 
gyakorlatok, megbeszélés, verbális 
értékelés 

Történelem, társadalmi és ál-
lampolgári ismeretek: történel-
mi nemzetiségek, bevándorló 
magyarság, szórványmagyarság 
kialakulásának történelmi, tár-
sadalmi okai, tendenciái. 
 
Mozgóképkultúra és médiais-
meret: az információs társada-
lom, mediatizált nyelvhaszná-
lat. 
 
Földrajz: a nyelv területi tago-
lódása 

internetes hozzáférés 
 
hangzó anyagok, szövegtár 
Nyelvművelő Kézikönyv 
 
Szleng-szótár 
 
 
 
 
 
Nyelvatlasz 
 
adatbázisok 
honlapok 



kevert nyelvűség kérdései. 
A nyelvváltozatot bemutató nyomtatott és elekt-
ronikus források (pl. szótárak, kézikönyvek, 
adatbázisok, honlapok) tanulmányozása. 
A tömegkommunikáció, valamint az információs 
társadalom hatása a nyelvhasználatra. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés, nyelvtörvény, norma. 
Nyelvváltozat. 
Vízszintes és függőleges tagolódás (standard köznyelv, társalgási nyelv, irodalmi nyelv, dialektus, szociolektus). 
Nyelvjárás, regionális köznyelv, tájszó. Csoportnyelv, szaknyelv, hobbinyelv, rétegnyelv. Szleng, argó. Kettősnyelvűség, két-
nyelvűség, kevert nyelvűség. 

 
Tematikai egység/ Fejlesztési cél Retorika Órakeret 13 óra 

Előzetes tudás A kommunikációs funkciók ismerete, alkalmazása. Érvelő szövegek értelmezése és alkotása. Stilisztikai és jelentéstani 
ismeretek. Kulturált véleménynyilvánítás. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/ interaktív tábla 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A klasszikus retorika alapfogalmainak megismertetése, ezek alkalmazása a tanulók életével, mindennapjaival össze-
függő nyilvános megszólalásokban.  
A hatásos érvelés technikájának, a legfőbb érvelési hibáknak a megismertetése. 
Önálló beszéd megírásához, annak a hatásos előadásához szükséges nyelvi, gondolkodási képességek fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Pedagógiai eljárások, módszerek, 
szervezési- és munkaformák Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlá-
sa.  
A szónok tulajdonságai, feladatai. 
A szónoki beszéd kommunikációs funkciói. 
A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésé-
nek menete az anyaggyűjtéstől a megszólalásig. 
Az érv felépítése. 
Az érvelés logikája, technikája; az érvek elren-
dezése.  
Az érvelési hibák. 
A cáfolat módszerei. 

.Tanári magyarázat, foga-
lommagyarázat, modellezés, szemlélte-
tés, a tanulók tevékenységének meg-
szervezése, pár- és csoportmunka, nyel-
vi elemzés, beszédhelyzetek modellezé-
se, szituációs gyakorlatok, megbeszélés, 
verbális értékelés 

Történelem, társadalmi és ál-
lampolgári ismeretek: antik 
szónokok, neves magyar szó-
noklatok (pl. Kölcsey, Kossuth, 
Deák). 
Közéleti megnyilatko-zások 
retorikája. 
 
Mozgókép-kultúra és médiais-
meret: a meggyőzés, befolyáso-
lás, a hatás eszközei. 

internetes hozzáférés 
 
 
 
szöveg-részletek 
a klasszikus magyar retorikából 
 
napi sajtótermékek 
 
monológok 
audiovizuális eszközök 



A kiselőadás és a vizsgafelelet felépítése.  
A hatásos előadásmód eszközei. 
Az előadás szemléltetésének módjai: bemutatás, 
prezentáció stb.  
A hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás 
nyelvi (mondat- és szövegfonetikai eszközök) és 
nem nyelvi kifejezésbeli eszközei a különféle 
szövegműfajokban, az audiovizuális és multi-
médiás közlés különböző formáiban. 
A hivatalos felszólalás, hozzászólás gyakorlása 
különböző helyzetekben.  
Monologikus szöveg (előadás, beszéd) és me-
moriter kifejező tolmácsolása. 

 
Dráma és tánc: a színpadi be-
széd retorikai elemei, klasszi-
kus monológok értelmezése 

 
 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Retorika, szónok, szónoklat, beszédfajta (bemutató, tanácsadó, törvényszéki), alkalmi beszéd, meggyőző szövegműfaj (vita, 
ajánlás). 
Szónoklat, bevezetés (az érdeklődés felkeltése, a jóindulat megnyerése, témamegjelölés), elbeszélés, érv, cáfolat, befejezés 
(összefoglalás, kitekintés).  
Érv, tétel, bizonyítás, összekötőelem. 
Érvelés, indukció, dedukció. 

 
Tematikai egység/ Fejlesztési cél Szövegalkotás Órakeret 5 óra 

Előzetes tudás 
A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus szövegalkotás.  
A papíralapú és számítógépes jegyzetelés technikájának, módjainak ismerete. 
Az elbeszélés, jellemzés, vélemény, esszé formai és tartalmi jellemzőinek ismerete. A kommunikációs célnak, műfaj-
nak, címzettnek, kontextusnak megfelelő stíluseszközök. alkalmazása. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/ interaktív tábla 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Gondolkodásfejlesztés, az önkifejezés fejlesztése: a papíralapú és elektronikus szövegek eltérő és hasonló jellemzői-
nek megfigyelése.  
A szövegalkotási képesség fejlesztése: a megismert szövegtípusokban a közlés céljának, a helyzetnek megfelelő stí-
lusban történő szövegalkotás. Esszéírási gyakorlatok. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
. 

Pedagógiai eljárások, módszerek, 
szervezési- és munkaformák Kapcsolódá-si pontok Taneszközök 

Lényegre törő, világos fölépítésű, információban Tanári magyarázat, foga-   



gazdag, kifejtett szöveg alkotása a tájékoztató, 
érvelő, meggyőző, vitázó közlésformák valame-
lyikében (pl. digitális formában, multimédiás 
kiegészítésekkel). 
Kreatív gyakorlatok a mondat- és szövegszerke-
zet stiláris lehetőségeinek, a szavak hangulatá-
nak, stílusértékének, nyelvrétegbeli stiláris kü-
lönbségének figyelembevételével. 
Az érvelő esszé szerkezete. 

lommagyarázat, modellezés, szemlélte-
tés, a tanulók tevékenységének meg-
szervezése, pár- és csoportmunka, 
nyelvi elemzés, beszédhelyzetek mo-
dellezése, szituációs gyakorlatok, meg-
beszélés, verbális értékelés 

szöveg- 
részletek: 
 
 
érvelő 
esszék,  
 
értekezések 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Szövegalkotás, szövegszerkesztés, érvelő esszé. 

 
Tematikai egység/ Fejlesztési cél Pragmatikai ismeretek Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás Szövegtani, jelentéstani és stilisztikai ismeretek. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/ interaktív tábla 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A nyelv működésének, a nyelvhasználatnak a megfigyelése különböző kontextusokban, különböző cél elérésére. 
Annak megtapasztalása, hogy az emberek hogyan képesek a nyelvi szöveg által közvetített jelentésen túl is hatni, 
befolyásolni partnerüket, hogyan képesek megnyilatkozásaikkal akár cselekvéseket is végrehajtani.  
A kulturált nyelvi magatartás fejlesztése: a magyar nyelv leggyakoribb udvariassági formái használati körének, nyel-
vi formáinak megfigyelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Pedagógiai eljárások, módszerek, 
szervezési- és munkaformák Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A nyelvhasználat a beszélgetés, a társalgás főbb 
összetevőinek a különféle beszédaktusok szere-
pének, megnyilvánulási formáinak megfigyelé-
se, az együttműködési elvek tudatos használata, 
illetve megsértésük következményeinek megta-
pasztalása. 
A társalgásban előforduló néhány jellemző 
deixis forma szerepe. 

Tanári magyarázat, foga-
lommagyarázat, modellezés, szemlélte-
tés, a tanulók tevékenységének meg-
szervezése, pár- és csoportmunka, nyel-
vi elemzés, beszédhelyzetek modellezé-
se, szituációs gyakorlatok, megbeszélés, 
verbális értékelés 

Idegen nyelvek: idegen nyelvi 
kommunikáció, udvariassági 
formák. 

 
 



Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Megnyilatkozás.  
Társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás. 
Beszédaktus (lokúció, illokúció, perlokúció). 
Deixis. 
Együttműködési elv (mennyiségi, minőségi, mód, kapcsolódási). 

 
HT szerinti 10%: 4 óra 

• Nyelv és társadalom 
• Retorika 
• Szövegalkotás 
• Pragmatikai ismeretek 

HT szerinti emelt szintű: 36 óra 
• Nyelv és társadalom 
• Retorika 
• Szövegalkotás 
• Pragmatikai ismeretek 

 
 



12. évfolyam 

Évi óraszám: 32 óra 
HT szerinti 10%: 4 óra 
HT szerint szabadon tervezett: 32 óra 
HT szerinti emelt szintű: 32 óra 
Célok, fejlesztési feladatok 
A magyar nyelv tanításának a 12. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók ismerjék fel a nyelv szerepét 
a gondolkodásban, a kultúrában, megismerésben. Bírjanak kellő tájékozottsággal a magyar nyelv he-
lyéről a világ nyelvei között. Rendelkezzenek megfelelő ismeretekkel a magyar nyelv eredetéről, ro-
konságáról, a mai magyar nyelvállapot legfőbb kérdéseiről. Legyenek tudatában, hogy a nyelv jelen 
állapota nyelvtörténeti fejlődés eredménye. Legyenek tisztában a szinkrónia és diakrónia fogalmával. 
Tudják összekapcsolni a magyar nyelvtörténeti korszakairól szerzett tudást az irodalmi tanulmányaik-
kal. Elvárt a kellő tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, típusáról, helyéről a világ nyelvei kö-
zött, továbbá a legfontosabb nyelvemlékeink (A Tihanyi apátság alapítólevele, Halotti beszéd, Óma-
gyar Mária-siralom) megismerése. A nyelvi tanulmányok eredményeképpen a tanuló képes hosszabb 
fölkészülést igénylő szóbeli és írásbeli feladatokhoz adott, illetve önállóan kialakított szempontokat 
követő anyaggyűjtésre és válogatásra többféle forrásból, jegyzet, vázlat, hivatkozás, forrásjegyzék 
készítésére. A nyelvtörténeti és leíró nyelvtani ismeretek birtokában kész felelős magatartásra a ma-
gyar nyelv értékeinek őrzésében. A magyar nyelv rendszeréről, a beszédnek a társadalomban és az 
egyén életében betöltött szerepéről tanultak áttekintésével fölkészül az érettségire és a továbbtanulásra.  
 Tanúsítsanak felelős magatartást a nyelv értékeinek védelmében. Legyenek felkészültek az érettségi 
vizsgára.  

A továbbhaladás feltételei 
- nagyobb nyelvcsaládok, főbb nyelvtípusok ismerete 
- a nyelv diakrón és szinkrón változásainak jellemzése példákkal 
- tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, történetének főbb szakaszairól 
- nyelvemlékeink – a tihanyi apátság alapítólevele, Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom főbb 

jellemzőinek ismerete 
- a nyelvújítás mibenlétének, jelentőségének bemutatása 
- A megnyilatkozás témájának és céljának megfelelő szóbeli előadás, ismertetés, valamint érte-

kezés, esszé írása 
Emelt szint: 

- retorikai ismeretek: a vita 
- magánhangzók és mássalhangzók törvénye 



 
Tematikai egység/ Fejlesztési cél Kommunikáció Órakeret 4 óra  
Előzetes tudás Gyakorlott, tudatos szóbeli kommunikáció. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár/médiatanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A különböző kommunikációs színtereknek és helyzeteknek megfelelő nyelvi és nem nyelvi jelek használata. Az egyes 
helyzetek által megkívánt formák megsértésének dekódolása, a szándék felismerése, megfelelő kezelése. 
A kommunikációs zavarok felismerésére és feloldására néhány taktika elsajátítása. 
A manipulációs szándékok felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Pedagógiai eljárások, módszerek, 
szervezési- és munkaformák Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Tájékozottság különféle beszédhelyzetek meg-
ítélésében; megfelelő stílus és magatartás megta-
lálása ismeretlen kommunikációs helyzetben is.  
Kommunikációs zavarok felfedezése, elhárítása. 
A mindennapi társalgásban, a nyilvános kom-
munikációs színtereken, valamint az internetes 
felületeken előforduló manipulációs szándékok, 
hibás következtetések felismerése. 
A reklámok, internetes felületek verbális és nem 
verbális közlési szándékának felismerése. 
 

Tanári magyarázat, fogalommagyará-
zat, modellezés, szemléltetés, a tanulók 
tevékenységének megszervezése, pár- 
és csoportmunka, nyelvi elemzés, be-
szédhelyzetek modellezése, szituációs 
gyakorlatok, megbeszélés, verbális 
értékelés 

Mozgóképkultúra és médiais-
meret: reklám, meggyőzés, 
manipuláció. 
 
Vizuális kultúra: képi közlés. 
 
Dráma és tánc: szituációk, 
dialógusok értelmezése. 

sajtószö-vegek, médiaműsor- 
részletek a manipulá-ciós szán-
dék felismeré-séhez 
 
reklám-szövegek 
 
internetes hozzáférés 
 
reklámok a médiában, interne-
tes felületeken 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Kommunikációs zavar. Manipuláció. 

 
Tematikai egység/ Fejlesztési cél Általános nyelvészeti ismeretek Órakeret 4 óra 
Előzetes tudás Kommunikáció, jelentéstan. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla  

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A rendszerező, szintetizáló képesség fejlesztése: általános, összefoglaló ismeretek a nyelvről, a nyelv és az ember vi-
szonyáról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Pedagógiai eljárások, módszerek, 
szervezési- és munkaformák Kapcsolódási pontok Taneszközök 



Az ember, mint nyelvhasználó lény; a nyelv, a 
kommunikáció és az ember elválaszthatatlan 
egysége. 
A nyelv, mint jelrendszer, a nyelv, mint a gon-
dolkodás része.  
A nyelvek egyező és eltérő tulajdonságai, nyelv-
tipológia, főbb nyelvtípusok és jellemzőik (az 
anyanyelvhez és más, tanult, ismert nyelvek 
jellemző tulajdonságainak összehasonlító megfi-
gyelése). 
Nyelvi identitás. 
Korlátozott kódú nyelvek: gesztusnyelvek, jel-
nyelvek. 

Tanári magyarázat, foga-
lommagyarázat, modellezés, szemlélte-
tés, a tanulók tevékenységének meg-
szervezése, pár- és csoportmunka, nyel-
vi elemzés, beszédhelyzetek modellezé-
se, szituációs gyakorlatok, megbeszélés, 
verbális értékelés 

Idegen nyelvek: nyelvtípus, 
kommunikáció, nyelvi toleran-
cia. 
 
Vizuális kultúra: a vizuális 
nyelv összetevői. 

internetes hozzáférés 
 
képanyag: 
különböző jelek,  
jeltípusok, 
gesztusok, 
gesztusnyelv 
 
idegen nyelvű szöveg-részletek 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló). 
Korlátozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv. 

 
Tematikai egység/ Fejlesztési cél Nyelvtörténet Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való szemlélete, néhány alapvető kérdése, a történetiség fogalma, a nyelv 
területi tagolódása, nyelvjárások. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla  

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A szinkrón és diakrón nyelvszemlélet fejlesztése. 
Kellő tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, típusáról, helyéről a világ nyelvei között. A magyar nyelvtörténeti 
korszakairól szerezett tudás összekapcsolása az irodalomtörténeti és történelmi tanulmányokkal. 
A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése: a magyar nyelv eredetéről kialakított elméletek ismeretében elhatároló-
dás a tudománytalan nyelvrokonítástól, de nyitottság az újabb tudományos kutatások irányában 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Pedagógiai eljárások, módszerek, 
szervezési- és munkaformák Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Változás és állandóság a nyelvben. Nyelvtípusok 
és nyelvcsaládok, a magyar nyelv jellemzői. A 
magyar nyelv eredete, finnugor rokonságának 
bizonyítékai, története, kutatói. A nyelvrokonság 
bizonyítékainak tudományos eszközei.  
A nyelvtörténeti kutatások forrásai: kézírásos és 

Tanári magyarázat, foga-
lommagyarázat, modellezés, szemlélte-
tés, a tanulók tevékenységének meg-
szervezése, pár- és csoportmunka, nyel-
vi elemzés, beszédhelyzetek modellezé-
se, szituációs gyakorlatok, megbeszélés, 

Történelem, társadalmi és ál-
lampolgári ismeretek: a magyar 
nép vándorlásának története, 
nyelvemlékek, kódexek. 

etimológia szótár, képanyag, 
internetes hozzáférés, Nyelv-
művelő Kézikönyv 



nyomtatott nyelvemlékek.  
A magyar nyelv történetének főbb korszakai, a 
legfontosabb nyelvemlékeink (A tihanyi apátság 
alapítólevele, Halotti beszéd, Ómagyar Mária-
siralom) megismerése. Nyelvtörténeti-
nyelvtudományi kézikönyvek (pl. a magyar 
nyelv történeti-etimológiai szótára – TESZ) 
megismerése, használata.  
Az összehasonlító nyelvtudomány módszerei.  
A szókincs jelentésváltozásának főbb típusai, 
tendenciái. 
A nyelvújítás története, hatása, értékelése, orto-
lógus-neológus vita főbb állomásai és szereplői, 
a magyar nyelv sztenderdizációja. 
A mai nyelvállapot néhány jellemzője. 

verbális értékelés 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Nyelvtípus, nyelvcsalád. 
Uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság. Ősmagyar, ómagyar, középmagyar kor, újmagyar kor, újabb magyar kor. 
Nyelvemlék (szórványemlék, vendégszöveg, kódex, ősnyomtatvány). 
Ősi szó, belső keletkezésű szó, jövevény- és idegen szó. 
Nyelvújítás, ortológus, neológus. 
Szinkrón és diakrón nyelvszemlélet. 

 
Tematikai egység/ Fejlesztési cél Szövegalkotás (esszéírás gyakorlása) Órakeret 3 óra 

Előzetes tudás 
A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus szövegalkotás.  
A papíralapú és számítógépes jegyzetelés technikájának, módjainak ismerete. 
Az elbeszélés, jellemzés, vélemény, esszé formai és tartalmi jellemzőinek ismerete. A kommunikációs célnak, mű-
fajnak, címzettnek, kontextusnak megfelelő stíluseszközök. alkalmazása. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/ interaktív tábla 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Gondolkodásfejlesztés, az önkifejezés fejlesztése: a papíralapú és elektronikus szövegek eltérő és hasonló jellemzői-
nek megfigyelése.  
A szövegalkotási képesség fejlesztése: a megismert szövegtípusokban a közlés céljának, a helyzetnek megfelelő stí-
lusban történő szövegalkotás. Esszéírási gyakorlatok. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
. 

Pedagógiai eljárások, módszerek, 
szervezési- és munkaformák Kapcsolódá-si pontok Taneszközök 



Lényegre törő, világos fölépítésű, információban 
gazdag, kifejtett szöveg alkotása a tájékoztató, érve-
lő, meggyőző, vitázó közlésformák valamelyikében 
(pl. digitális formában, multimédiás kiegészítések-
kel). 
Kreatív gyakorlatok a mondat- és szövegszerkezet 
stiláris lehetőségeinek, a szavak hangulatának, stí-
lusértékének, nyelvrétegbeli stiláris különbségének 
figyelembevételével. 
Az érvelő esszé szerkezete 

Tanári magyarázat, foga-
lommagyarázat, modellezés, szem-
léltetés, a tanulók tevékenységének 
megszervezése, pár- és csoportmun-
ka, nyelvi elemzés, beszédhelyzetek 
modellezése, szituációs gyakorlatok,  
megbeszélés, verbális értékelés 

  
szöveg- 
részletek: 
 
 
érvelő 
esszék,  
 
értekezések 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Szövegalkotás, szövegszerkesztés, érvelő esszé. 

 
Tematikai egység/ Fejlesztési cél Ismeretek a nyelvről Órakeret 9 óra  

Előzetes tudás A tanult anyanyelvi ismeretek. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla  

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Rendszerező képesség, önálló tanulás fejlesztése: az érettségi témaköreinek és a követelményeknek megfelelő tétel-
vázlatok összeállítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Pedagógiai eljárások, módszerek, 
szervezési- és munkaformák Kapcsolódási pontok Tan-eszközök 

A tanult nyelvészeti, kommunikációs, szövegértési 
és szövegalkotási, nyelvi ismeretek rendszerező 
áttekintése… 

Tanári magyarázat, foga-
lommagyarázat, modellezés, szem-
léltetés, a tanulók tevékenységének 
megszervezése, pár- és csoportmun-
ka, nyelvi elemzés, beszédhelyzetek 
modellezése, szituációs gyakorlatok, 
megbeszélés, verbális értékelés 

Történelem, társadalmi és ál-
lampolgári ismeretek; etika; 
filozófia; idegen nyelvek: a 
nyelvről, a nyelvhasználatról 
szerzett ismeretek 

Összefoglaló táblázatok, 
 
ábrák, vázlatok 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Nyelv, beszéd, kommunikáció, szöveg, nyelvi szint, retorika, stílus, jelentés, nyelv és társadalom, magyar nyelv, nyelvtörténet, 
nyelvi változás 

 
HT szerinti 10%: 4 óra 

• Általános nyelvészeti ismeretek 
• Nyelvtörténet 



• Szövegalkotás 
• Ismeretek a nyelvről 

 
HT szerinti szabadon tervezett: 16 óra 

• Általános nyelvészeti ismeretek 
• Nyelvtörténet 
• Szövegalkotás 
• Ismeretek a nyelvről 

 
HT szerinti emelt szintű: 36 óra 

• Általános nyelvészeti ismeretek 
• Nyelvtörténet 
• Szövegalkotás 
• Ismeretek a nyelvről 



IRODALOM 

9. évfolyam 

Évi óraszám: 72 óra 
HT szerinti 10%: 7 óra 
HT szerint szabadon tervezett: 0 óra 
HT szerinti emelt szintű: 0 óra 
Célok, fejlesztési feladatok: 

- a tanulók érdeklődő és értő befogadóvá váljanak 
- értsék az irodalom viszonyát a valósághoz 
- tapasztalják meg az irodalom élményt nyújtó, megrendítő hatását 
- fedezzék fel az irodalom értékközvetítő szerepét 
- igazodjanak el az irodalmi műnemek, műfajok rendszerében 
- lássák a kapcsolatot az európai irodalom kezdetei és a későbbi korok irodalma között 
- ismerjék fel az irodalom önmegértést és önértelmezést elősegítő funkcióját 
- képesek legyenek lírai művekben a költő és a lírai én megkülönböztetésére 
- tudják megnevezni egy költemény műfaját, verselését, hangnemét 
- ismerjék fel az idő-, tér- és cselekménykezelést a drámában 
- legyenek képesek a drámai konfliktus bemutatására, elemzésére 

A továbbhaladás feltételei: 
- epikai, drámai, lírai műfajok felismerése, jellemzése 
- az ütemhangsúlyos és az időmértékes verselés megkülönböztetése, néhány alapvető versforma 

ismerete 
- az antikvitás, középkor, reneszánsz jellemzőinek és egy-két kiemelkedő képviselőjének bemu-

tatása 
- drámai művekben az idő, tér és cselekményszerkezet bemutatása, a drámai szituáció értelme-

zése 
- az olvasott művek elhelyezése a korban, néhány fontos részlet felidézése az alkotók életrajzá-

ból 
- Balassi Bálint költői portréja (az életmű jellemzői, témák, kompozíció, verselés) 
- memoriterek: egy drámarészlet (pl. Antigoné, Hamlet), legalább három vers (pl. Janus Panno-

nius, Balassi Bálint) 



 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Szövegvilágok Órakeret 
7 óra 

Előzetes tudás Szóbeliség, írásbeliség, népköltészet, népszerű irodalom, szépirodalom, elbe-
szélés, novella, 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az irodalom fogalma, kialakulása, írásbeliség;  irodalom, művészet össze-
függései; az irodalom, mint világalkotás, szövegvilág,  fikció; a szövegközti-
ség (intertextualitás);  a szerző-mű- befogadó kapcsolata 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Pedagógiai eljá-
rások, módsze-
rek, szervezési 
és munkafor-

mák 

Kapcsolódási 
pontok 

Tan-
eszközök 



Az irodalom fogalma, 
eredete, szóbeliség és írás-
beliség. Az irodalom, mint 
világalkotás. 
Szerző – mű – befogadó 
(Karinthy: A cirkusz) 
Népszerű irodalom – szép-
irodalom; Az irodalom, 
mint szövegvilág (Mándy, 
Varró Dániel szövegrészle-
tek alapján) 
Szövegek párbeszéde (Jó-
zsef Attila Születésnapom-
ra c. versének összehason-
lítása Tóth Krisztina-, Or-
bán Ottó- és Kovács And-
rás Ferenc versrészletek-
kel) 
Témák, művek, olvasók az 
időben – (Jókai, Karinthy, 
Ottlik szövegrészletei vagy 
a Prométheusz-téma alap-
ján) 
Műnemek, műfajok: rend-
szerezés 

A tanuló 
– pontosítja az 
irodalom és az 
írásbeliség, iroda-
lom és művészet 
összefüggéseit 
– megismeri és 
értelmezi az iro-
dalmi művek 
fikcionalitását, 
nyelvi megalkotott-
ságát 
– tudatosítja a szép-
irodalom és a nép-
szerű irodalom 
kapcsolatát, / meg-
ismeri a szövegek 
közti párbeszéd 
lehetőségeit / isme-
ri az irodalmi 
műnemek, műfajok 
rendszerét  

Tanulói tevé-
kenységek szer-
vezése pármunka, 
csoportmunka, 
prezentációkészí-
tés 
 
Néhány grafikai 
szervező megis-
merése (fürtábra, 
INSERT-
technika, pókhá-
lóábra, Venn-
diagram, ketté-
osztott napló, T-
táblázat) 
 
listakészítés, 
rövid esszé, ér-
telmezés, megbe-
szélés, vita 

Történelem: 
őskor, írásbeli-
ség kialakulása, 
 
Vizuális kultú-
ra: 
filmplakát, 
képregény,  
filmes műfajok, 
falfirka 
képelemzés  
 
 

 
 
 
 
 
internetes 
kapcsolat 
 
filmrészle-
tek, 
képregé- 
nyek 
 
 

Kulcsfogalmak/ fogal-
mak 

irodalom, szóbeliség, írásbeliség, esztétika, népszerű irodalom, szépiro-
dalom, fikcionalitás, nyelvi megalkotottság, lírai én, elbeszélő, beszéd-
helyzet, vershelyzet , szövegköztiség (intertextualitás), időbeliség, iro-
dalmi közlésfolyamat (szerző, mű, befogadó), megértés, értelmezés 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika és 

líra 
Órakeret 

10 óra 
Előzetes tudás Mitológiai ismeretek, műnemek, epika (elbeszélés, monda), líra (dal, elégia, 

epigramma, himnusz, óda), időmértékes verselés. Műfordítás. 
Epikai és lírai művek elemzése, értelmezése. Elbeszélés és történet. A kompozí-



ció meghatározó elemei. Zeneiség, ritmus. Költői képek típusai. 
További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Annak felismerése és tudatosítása, hogy az irodalomolvasás érzelmi, gondolati, 
erkölcsi és esztétikai élmények forrása. Más kultúrák megismerése iránti igény 
erősítése. Alkotók vállalhatatlan politikai és morális szerepvállalásának feldol-
gozása. 
Alapvető emberi magatartásformák felismertetése, megvitatása révén az erkölcsi 
és esztétikai érzék fejlesztése. Az irodalmi alapműveltség építése. Irodalmi alap-
formák, műfajok, motívumok befogadása, értelmezése. Hatásértelmezés, kapcso-
latkeresés az antik-görög és a mai kultúra nagy hagyományaival, kódjaival. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Pedagógiai eljárá-
sok, módszerek, 

szervezési és 
munkaformák 

Kapcsolódási pon-
tok Taneszközök 

Mitológiai történetek 
és hősök különféle 
feldolgozásokban; 
történettípusok. 
Homérosz: Iliász és 
Odüsszeia (részle-
tek). 
Szemelvények a 
görög lírából (Ana- 
kreón, Szapphó, 
Alkaiosz), prózaepi-
kából (Aiszóposz 
fabuláiból). 
A szerzőkhöz, ill. 
hősökhöz kapcsoló-
dó toposzok. Iro-
dalmi alapformák, 
történetek és motí-
vumok hatása, to-
vábbélése többféle 

A tanuló  
– felismer, azonosít 
alapvető emberi 
magatartásformákat 
mitológiai történe-
tekben és eposzok-
ban 
– megismer iro-
dalmi alapformá-
kat, műfajokat, 
motívumokat;  
– elemzi a törté-
netmesélés formáit, 
az elbeszélői néző-
pontokat és a narra-
tív struktúra szere-
pét  
– felismeri a görög 
kultúra máig tartó 
hatását (archetipi-

Tanulói tevékeny-
ségek szervezése: 
pármunka, cso-
portmunka, prezen-
tációkészítés 
Listakészítés, rövid 
esszé, értelmezés,  
összehasonlítás, 
megbeszélés, vita 
 

Vizuális kultúra: az 
antik görög művé-
szet néhány alkotá-
sa; illusztrációk és 
irodalmi művek 
párhuzamai, későb-
bi korok témafel-
dolgozásai. 
Földrajz: tájékozó-
dás térben. 
Történelem, társa-
dalmi és állampol-
gári ismeretek: az 
antik világ nagy 
szónokai, történet-
írói. 
Matematika; fizika: 
tudománytörténet; 
az antik világ tu-
dományosságának 

történeti at-
lasz, az antik 
világ atlasza,  
internetes 
kapcsolat, 
filmrészle-tek 
 



értelmezésben az 
európai és a magyar 
irodalomban, kép-
zőművészetben, 
filmen. 

kus helyzetek, mi-
tológiai és irodalmi 
adaptációk, inter-
textualitás; mai 
magyar szókincs).  

öröksége. 
Filozófia: antik 
filozófusok, filozó-
fiai irányzatok. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

szóbeliség, írásbeliség, antikvitás, mítosz, mitológia, eposz, eposzi konvenciók, 
kaland, utazás mint cselekményszervező elv; dal, elégia, epigramma, himnusz, 
időmértékes verselés, versláb, hexameter, disztichon, szapphói strófa, fabula, 
archetípus, toposz, poétika. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Színház- és drámatörténet – az antik színház és dráma Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás Dráma, tragédia, komédia, színház, előadás, párbeszéd, helyzet, jelenet, konf-
liktus. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Alapvető erkölcsi értékek képviselete, azonosulás a példaadó emberi magatar-
tásformákkal. Dialogikus művek befogadásának, értelmezésének képessége, az 
erkölcsi gondolkodás fejlesztése 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárá-
sok, módszerek, 

szervezési és 
munkaformák 

Kapcsolódási 
pontok Taneszközök 

Az antik görög 
színház jellem-
zői. Drámai 
előadások (tra-
gédia és komé-
dia), versenyjá-
tékok. 
Szophoklész: 
Antigoné (és az 
Oidipusz király 
részlete). 

A tanuló  
– képes dialogikus 
művek olvasására, 
befogadására, értel-
mezésére, egy drá-
marészlet előadásá-
ra;   
– felismer különféle 
magatartásformákat 
konfliktusokat, érté-
keket és hibákat 

Tanulói tevé-
kenységek szer-
vezése 
pármunka, cso-
portmunka, 
prezentációkészí-
tés 
Listakészítés, 
rövid esszé, ér-
telmezés, össze-
hasonlítás, meg-

Vizuális kultú-
ra; történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: gö-
rög és római 
színházépíté-
szet.  
Földrajz: 1-2 
fennmaradt an-
tik színház he-

internetes 
hozzáférés 
drámaelőa-
dások részle-
tei   
képek a görög 
színházról, 
PowerPoint- 
bemutató 



Az antik dráma 
hatása a dráma-
történetre. 

(harmónia, mérték-
tartás, hübrisz); ezek 
elemzésével, értéke-
lésével fejlődik er-
kölcsi érzéke; 
– pontosítja a katar-
zis fogalmát; felis-
meri, hogy a befoga-
dóra tett hatások 
változatosak; 
– képes a műről szó-
ló vélemények kriti-
kus befogadására. 

beszélés, vita 
 

lyének beazo-
nosítása. 
Etika; filozófia: 
Arisztotelész 
Poétikájának 
néhány alapve-
tése. 
Tánc és dráma: 
színházművé-
szet, színháztör-
ténet. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

színház, esztétikai minőség, tragikum, komikum, tragédia, komédia, dialógus, ak-
ció, dikció, alapszituáció, konfliktus, drámai szerkezet, kar, katarzis   

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Világirodalom – antik római irodalom Órakeret 
4 óra 

Előzetes tudás Antik görög irodalom, homéroszi eposzok, műnemek, műfajok, időmértékes 
verselés. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Különböző magatartásformák megértésének és értékelésének képessége, azo-
nosulás a példaadó erkölcsi értékekkel. 
Műfajok, versformák szervezői elveinek felismerése, befogadása. Hatásértel-
mezés, kapcsolatkeresés az antik római és a mai kultúra nagy hagyományaival, 
kódjaival. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárá-
sok, módszerek, 

szervezési és 
munkaformák 

Kapcsolódási 
pontok Taneszközök 

Szemelvények a 
római lírából és 
epikából.  

A tanuló 
– azonosít, értékel 
emberi magatartás-

Tanulói tevékeny-
ségek szervezése 
pármunka, cso-

Történelem, tár-
sadalmi és ál-
lampolgári isme-

internetes hoz-
záférés 
szövegrész-



Catullus, Vergili-
us, Horatius, Ovi-
dius, Phaedrus 
néhány műve 
(vagy részletek). 
 
A római irodalom 
műfajainak, témá-
inak, motívumai-
nak hatása, to-
vábbélése. 

formákat a művek, 
illetve a szerzők port-
réi alapján;  
– véleményezi a hora-
tiusi életelvek érvé-
nyességét;  
– megismer irodalmi 
műfajokat, versfor-
mákat; 
– értelmezi a görög és 
római kultúra viszo-
nyát; 
– felismeri a római 
kultúra máig tartó 
hatását (mitológiai és 
irodalmi adaptációk,  
intertextualitás; Ca-
tullus / Horatius 
noster; latinizmusok a 
mai magyar szó-
kincsben). 

portmunka, 
prezentációkészí-
tés 
Listakészítés, rövid 
esszé, értelmezés, 
összehasonlítás, 
megbeszélés, vita 
 

retek; földrajz: az 
antik római kul-
túra kiterjedése. 
 
Vizuális kultúra: 
korabeli művek 
és későbbi fel-
dolgozások. 

letek 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

eposz, dal, óda, strófaszerkezet, elégia, ekloga, episztola, ars poetica, 
átváltozástörténet 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Világirodalom – Biblia Órakeret 
10 óra  

Előzetes tudás Bibliai történetek, az Ó- és Újszövetség néhány szereplője. 
További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A bibliai történetek etikai vonatkozásainak tudatosítása. Bibliai élethelyzetek, 
magatartásformák, témák, motívumok megismerése, befogadásának képessége, 
továbbélő hatásuk tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezé-
si és munkaformák 

Kapcsolódá-
si pontok 

Taneszkö-
zök 



Szemelvények az 
Ószövetségből  
(Teremtéstörténet, 
Kiűzetés az Édenből, 
Káin és Ábel, két 
bűnismétlő és pusz-
tulástörténet, Izsák 
feláldozása, Jónás 
könyve, zsoltárok). 
 
Szemelvények az 
Újszövetségből  
(Máté evangéliuma; 
példabeszédek: A 
magvető példázata 
esetleg A tékozló fiú 
története, Pál apostol 
„szeretethimnusza”; 
az Apokalipszis egy 
részlete). 
 
A bibliai hagyomány 
továbbélése az euró-
pai és a magyar szó-
beli és írásos kultú-
rában (pl. szókincs-
ben, szólásokban, 
témákban, motívu-
mokban). 

A tanuló 
– megismer/ 
felismer bibliai élet-
helyzeteket, magatar-
tásformákat, témákat, 
motívumokat; 
– tudja néhány közke-
letű bibliai szólás, 
állandósult kifejezés 
eredetét és jelentését; 
– ismeri a Bibliához 
kapcsolódó ünnepek, 
hagyományok (kará-
csony, húsvét, pün-
kösd, vízkereszt stb.) 
eredetét, tartalmát; 
– tudatosítja a bibliai 
motívumok, témák, 
műfajok továbbélését a 
kultúrában;  
– ismeri a Biblia máig 
tartó hatását az európai 
irodalomra és művé-
szetre (zene, képző-
művészet, film; drama-
tikus hagyomány; pa-
rafrázisok, adaptációk 
többféle művészeti 
ágból). 

Tanulói tevékenységek 
szervezése 
pármunka, csoport-
munka, prezentációké-
szítés. 
Listakészítés, rövid 
esszé, értelmezés, ösz-
szehasonlítás, megbe-
szélés, vita. 
 
Portfóliókészítés. 

Vizuális kul-
túra;  
ének-zene:  
a Biblia hatá-
sa más mű-
vészeti ágak-
ra; különbö-
ző korok 
bibliai téma-
feldolgozá-
sai, különféle 
művészeti 
ágak példái-
val. 

bibliai atlasz, 
internetes 
hozzáférés, 
biblikus té-
májú festmé-
nyek,  
Power-Point-
bemutató 
zeneműrész-
letek 
internetes 
kapcsolat 
vagy CD-
lejátszó 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Biblia, Ószövetség, Újszövetség, kánon, teremtéstörténet, pusztulástörténet, zsol-
tár, próféta, evangélium, apostol, példabeszéd, apokalipszis 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Világirodalom – az európai irodalom a 4–15. században 

(középkori) 
Órakeret 

6 óra  
Előzetes tudás Himnusz, verses epika, rím, középkor. 



További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Kapcsolatkeresés az európai és a magyar irodalom nagy hagyományaival, kód-
jaival. A történelmi és művelődéstörténeti korszakolás problémáinak (ókor- 
középkor- reneszánsz fogalmak koordinátái) megértetése, érzékenyítés a kö-
zépkori irodalom sajátosságaira, műfajok, világkép, értékrend, néhány alkotás 
befogadásának támogatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési és 

munkaformák 
Kapcsolódá-

si pontok 
Taneszkö-

zök 
Szemelvények a 
4–14. századi eu-
rópai irodalomból, 
himnuszköltészet 
(Assisi Szt. Fe-
renc, J. da Todi),  
vallomás (Augus-
tinus); legendák; 
hősi ének (Roland-
ének),  
trubadúr- és lovagi 
költészet (W. von 
der Vogelweide), 
vágánsdalok.  
Dante: Isteni szín-
játék (részlet/ek a 
Pokolból). 
Villon művei 
(egy-két részlet a 
Nagy testamen-
tumból, 15. sz.). 

A tanuló 
– megérti a történelmi 
és művelődéstörténeti 
korszakolás problémáit 
(ókor- középkor- rene-
szánsz fogalmak koor-
dinátái);  
– megismerkedik a 
középkori irodalom 
jellegével az ókeresz-
tény és középkori sza-
kaszban; a vallásos és 
világi irodalom együtt-
hatásával; 
– tud példákat hozni a 
különféle irodalomtí-
pusokra (pl. kolostori, 
lovagi és vágáns iroda-
lom), összhangban a 
korszak világképével, 
értékrendjével; 
– felismeri az antikvi-
tás hatását a középkor-
ra; néhány szemelvény 
alapján értékeli Dante 

Tanulói tevékenységek 
szervezése pármunka, 
csoportmunka, prezentá-
ciókészítés listakészítés, 
rövid esszé, értelmezés, 
összehasonlítás, megbe-
szélés, vita, 
reflektálás 
 

Vizuális kul-
túra; ének-
zene: a kö-
zépkori épí-
tészet, kép-
zőművészet, 
zene néhány 
alkotása.  
 
Informatika: 
tájékozódás a 
Villon-
fordításokról. 

internetes 
hozzáférés 
képzőmű-
vészeti, 
kultúrtörté-
neti diaso-
rok, 
PowerPoint
bemutató 



és Villon életművének 
jelentőségét. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

középkori irodalom, himnusz, legenda, vallomás, trubadúr, lovagi költészet, vá-
gánslíra, nyugat-európai verselés, rím, tercina, testamentum, balladaforma, refrén 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Középkori nyelvemlékek Órakeret 

3 óra 
Előzetes tudás Nyelvtörténeti alapismeretek, szórványemlék, szövegemlék, kódex, legenda, 

himnusz. 
További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A nyelvi és irodalmi hagyomány megbecsülése. 
Az anyanyelvi kultúra építése: a magyar kultúra legkorábbi emlékeinek megér-
tése, értelmezése – összefüggésben a középkori írásbeliség szerepének, a 
nyelvemlékek jelentőségének tudatosításával. Művelődéstörténeti összefüggé-
sek megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési és 
munkaformák 

Kapcsoló-
dási pontok 

Tanesz-
közök 

Középkori írásbe-
liség, műfajok, 
nyelvemlékek.  
 
Halotti beszéd és 
könyörgés; 
Ómagyar Mária-
siralom. 
 
 

A tanuló 
– értelmezi a magyar 
nyelvű kultúra legko-
rábbi emlékeit (köte-
lező művek: HB, 
ÓMS); 
– megismeri a közép-
kori írásbeliség sajá-
tosságait;   
– tudatosítja a nyelv-
emlékek szerepét, 
jelentőségét és to-
vábbélésüket későbbi 
korokban (l. „Halotti 
beszéd”-ek – Koszto-

Tanulói tevékenységek 
szervezése pármunka, 
csoportmunka, prezentá-
ciókészítés, grafikai szer-
vezők használata 
listakészítés, rövid esszé, 
értelmezés, összehasonlí-
tás, reflektálás, megbeszé-
lés, vita 
 

Történelem 
és állampol-
gári ismere-
tek: a könyv-
készítés tör-
ténetéről: 
kéziratoktól 
a könyv-
nyomtatásig; 
könyvtártör-
ténet. 
 

internetes 
kapcsolat 
szöveg-
részletek 



lányi, Márai) 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

írásbeliség, szóbeliség, nyelvemlék, szövegemlék, kódex, prédikáció 

 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai irodalom a 14–16. században 
(reneszánsz) 

Órakeret 5 
óra  

Előzetes tudás Szerkesztett ciklus, kötet, versszerkezet, rím, rímképlet, lírai én, novella, rene-
szánsz. 

 További feltételek Személyi:  
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az eszménykép és műalkotás helyének tudatosítása a hétköznapi életben. A 
reneszánsz eszmények, értékek, témák, alkotások, alkotói magatartások befo-
gadása révén az azonosulás és kritikai érzék fejlesztése. Művelődéstörténeti és 
stílustörténeti korszakolás problémáinak tudatosítása. A poétikai műveltség 
továbbépítése (novella, szonettforma, versciklus). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 
és munkaformák 

Kapcsolódá-
si pontok 

Taneszkö-
zök 

Szemelvények a 
14–16. századi 
európai reneszánsz 
irodalomból.  
 
Az itáliai kora 
reneszánsz iroda-
lomból:  
Petrarca: Dalos-
könyv Ti szeren-
csés füvek, Pó, 
földi kérgem… c. 
szonettjei 
Boccaccio: 
DekameronElső 
nap harmadik 

A tanuló 
– értelmezi a művelő-
déstörténeti és stílus-
történeti korszakolás 
problémáit (középkor/ 
reneszánsz és 16–17. 
sz.);  
– tudatosítja a legfon-
tosabb reneszánsz esz-
ményeket, értékeket, 
tárgyakat, témákat;   
– Petrarca és Boccac-
cio néhány műve alap-
ján megismerkedik a 
kor lehetséges/ sajátos 
alkotói magatartásaival 

Tanulói tevékenységek 
szervezése pármunka, 
csoportmunka, prezen-
tációkészítés, grafikai 
szervezők használata 
listakészítés, rövid  
esszé, értelmezés,  
összehasonlítás, 
reflektálás, megbeszélés, 
vita 
 

Vizuális kul-
túra; ének-
zene: a rene-
szánsz építé-
szet, képző-
művészet, 
zene néhány 
alkotása. 

zenei anyag, 
CD-lejátszó 
vagy interne-
tes hozzáfé-
rés 
képző-művé-
szeti diák, 
PowerPoint- 
bemutató 



novellája (kettősségek: tudós 
humanizmus és szemé-
lyes élményanyag, ill. a 
szórakoztatás szándé-
ka); pontosítja ismere-
teit műelemzés alapján 
a novella műfajáról; 
felismeri a szonettfor-
mát. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

reneszánsz, humanizmus, humanista, novella, szonett, versciklus 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Janus Pannonius portréja Órakeret 
6 óra  

Előzetes tudás Időmértékes verselés, disztichon, epigramma, elégia, ars poetica.  
Humanizmus, humanista. 
Ismétlés: Pannónia dicsérete (memoriter is). 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A hazához való felelős kötődés felismerése. Egy humanista alkotó portréjának 
megismerése. Az életmű néhány fontos témájának tudatosítása, értékelése. Az 
emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megkö-
zelítési módokat felölelő megvitatása, test és lélek viszonyának értelmezési 
lehetőségei. 
A történeti és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése: fogalmak változó 
jelentésének megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Pedagógiai eljárá-
sok, módszerek, 

szervezési és 
munkaformák 

Kapcsolódási 
pontok 

 
Taneszközök 

Janus Pannonius 
lírája, jellemző 
témái (humanista 
természet- és ér-
tékszemlélet, bú-

A tanuló  
– megismeri egy hu-
manista alkotó portré-
ját, költői és emberi 
szerepvállalását; 

Tanulói tevékeny-
ségek szervezése 
pármunka, cso-
portmunka, 
prezentációkészí-

Történelem, tár-
sadalmi és ál-
lampolgári isme-
retek: a 15. sz. 
kulturális élete 

zenei részletek 
internetes kap-
csolat vagy 
CD-lejátszó 
 



csúvers, költésze-
tének utóélete  
Epigrammák és 
elégiák Egy du-
nántúli mandula-
fáról, Búcsú Vá-
radtól, Saját lelké-
hez). 

személyes élmény-
anyagának költészet-
formáló szerepét;  
– tudatosítja, értékeli 
az életmű néhány 
fontos témáját, a lírai 
alany magatartását 
(pl. költői öntudat, 
művészi becsvágy, 
búcsúzás, betegség, 
katonáskodás, test és 
lélek);  
– megismeri néhány 
fogalomváltozó jelen-
tését (pl. elégia, epig-
ramma);  
– elemzési minimu-
ma: Pannónia dicsé-
rete és Janus Panno-
nius még egy műve 

tés, 
grafikai szervezők 
használata 
listakészítés, rövid 
esszé, értelmezés, 
összehasonlítás, 
refelktálás, megbe-
szélés, vita 
 

Magyarországon. 
 
Vizuális kultúra; 
ének-zene: a re-
neszánsz kultúra 
Magyarorszá-
gon. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

elégia, epigramma, búcsúzásvers, refrén, disztichon, költői magatartás, irónia, 
gúny, interkulturalitás, újplatonizmus 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Balassi Bálint portréja Órakeret 
8 óra  

Előzetes tudás Reneszánsz, kompozíció, ütemhangsúlyos verselés, lírai én, téma, motívum. 
További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A magyar nyelvű költészet megbecsülése, a Balassi-versekben megjelenített 
magatartásformák és értékek felismerése. A szövegvers és dallamra írott ének-
vers megkülönböztetésének kérdései. Életformák találkozásai, értelmezései: 
végvári élet, költő lét. 
Az életmű megközelítési problémáinak (kötetkompozíció; kéziratos énekes-
könyv; különféle felfogások: kompozíció / tematika, dallamvers, szövegvers) 
megértését támogató Balassi Bálint portré közvetítése. Szövegbefogadási ké-



pességek, ritmusérzék fejlesztése: ütemhangsúlyos formák ritmizálása, a Balas-
si-strófa azonosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési és 
munkaformák 

Kapcsolódá-
si pontok 

Taneszkö-
zök 

Balassi Bálint 
lírája; költői tuda-
tosság; az életmű 
néhány tematikus 
és formai jellem-
zője. 
Egy katonaének 
(kompozíció, ér-
tékrend). 
Legalább további 
két mű értelmezé-
se Hogy Júliára 
talála, így köszöne 
néki, Kiben az 
Celia szerelméért 
való gyötrelméről 
szól 
Istenes tematika, 
könyörgésvers, 
Adj már csendes-
séget; Szövegvers, 
Megformáltság, 
szerkezet (arany-
metszés, hárompil-
lérű kompozíció). 

A tanuló  
– megismeri az alkotó 
költői portréját és 
magatartását (az 
életmű 3-4 darabja 
nyomán); 
– tudatosítja az élet-
mű megközelítési 
problémáit (kötet-
kompozíció; kéziratos 
énekeskönyv; külön-
féle felfogások: kom-
pozíció/tematika); 
– megkülönbözteti a 
dallamvers és szö-
vegvers fogalmát; 
– tud ritmizálni 
ütemhangsúlyos for-
mákat, felismeri a 
Balassi-strófát;  
– elemzési minimu-
ma: Egy katonaének 
és még egy-két műve. 

Tanulói tevékenységek 
szervezése: pármunka, 
csoportmunka, prezentá-
ciókészítés, grafikai szer-
vezők használata listaké-
szítés, rövid esszé, értel-
mezés, összehasonlítás,  
reflektálás, megbeszélés, 
vita 
 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: a 
16. sz. kultu-
rális élete 
Magyaror-
szágon. 
Vizuális kul-
túra: a rene-
szánsz kultú-
ra Magyaror-
szágon; az 
arany- 
metszés. 

internetes 
hozzáférés, 
diasorok 
PowerPoint-
bemutató 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

kötetkompozíció, dallamvers, szövegvers, ütemhangsúlyos verselés, rímelhelyez-
kedés, Balassi-strófa 

 
 

Tematikai egység/ Színház- és drámatörténet – drámajátékos tevékenységgel Órakeret 



Fejlesztési cél 2 óra  
Előzetes tudás Dramatikus megjelenítés, előadási formák. 
További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A helyzetfelismerés és rögtönzés szerepe hétköznapi szituációkban, váratlan 
helyzetek kezelése. 
A megismert emberi magatartásformák mérlegelő megítélése. 
Színház- és drámatörténeti ismeretek drámajátékos tevékenységgel történő 
megközelítése. A dráma és a színjáték műfaji sajátosságainak vizsgálata, és 
elhelyezése a dráma- és színháztörténet korszakaiban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárá-
sok, módszerek, 

szervezési és 
munkaformák 

Kapcsolódási 
pontok Taneszközök 

Néhány sajátos 
színjátéktípus a 
10–16. században 
(a középkor és 
reneszánsz vallá-
sos és világi elő-
adási formái). 
 

A tanuló 
– részt vesz a téma-
körhöz kapcsolódó 
drámajáték előkészí-
tésében és előadásá-
ban;  
– képes rögtönzésre 
(cselekményváz és 
adott állandó típusok 
alapján);  
– megismer néhányat 
az európai színjátszás 
máig élő hagyomá-
nyaiból;  
– felismeri az elő-
adásmódok és szín-
padformák sokféle-
ségét a középkori 
játéktípusokban. 

Tanulói tevékeny-
ség szervezése 
Pármunka,  
csoportmunka, 
karaktertípusok 
alkotása, 
cselekményváz 
írása, 
színpadképek 
 

Tánc és dráma: 
dráma és színház-
történet, játéktí-
pusok. 

internetes hoz-
záférés 
filmrész- 
letek 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

misztériumjáték, moralitás, passió, rögtönzés, színpadformák. 



 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Színház- és drámatörténet – az angol színház a 16–17. század-

ban és Shakespeare 
Órakeret 

6 óra 
Előzetes tudás A drámai műnem. A tragédia műfaja, alapfogalmai.  

Drámai szövegek olvasása, elemzése, előadása, egy dráma ismerete. 
További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A drámai műnem. A tragédia műfaja, alapfogalmai.  
Drámai szövegek olvasása, elemzése, előadása.  
Lehetséges: Romeo és Júlia ismerete (8. évfolyam). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 
és munkaformák 

Kapcsolódási 
pontok 

Taneszkö-
zök 

Az angol szín-
ház a 16–17. 
században 
(színház, elő-
adás és drama-
turgia össze-
kapcsolódása). 
 
Shakespeare 
drámái: Romeo 
és Júlia és 
Hamlet – rész-
letek 

A tanuló 
– ismer néhány Shakes-
peare-témát, szállóigét; 
– képes egy mű részle-
tes elemzése kapcsán a 
hősök jellemzésére, 
magatartásuk, konfliktu-
saik értékelésére; 
– megérti a befogadói 
elvárások (korabeli kö-
zönség) és a dramatur-
gia összefüggését; 
– részt vesz egy jelenet 
kidolgozásában és elő-
adásában;  
– felismeri a dráma 
másik létformáját (aktu-
ális színházi előadások, 
rendezői értelmezések 
hatásával); értékeli az 
újrafordítások, filmes 
feldolgozások szerepét;   

Tanulói tevékenységek 
szervezése pármunka, 
csoportmunka, prezen-
tációkészítés, grafikai 
szervezők használata 
listakészítés, rövid esz-
szé, értelmezés, össze-
hasonlítás, megbeszé-
lés, vita 
reflektálás, 
 

Vizuális kultú-
ra; ének-zene; 
mozgókép-
kultúra és mé-
diaismeret: 
illusztrációk, 
zenei és filmes 
feldolgozások 
Shakespeare-
művekből. 
 
Dráma és tánc: 
színháztörténet, 
színházművé-
szet, színpadi 
hatás. 

internetes 
hozzáférés 
drámaelő-
adások rész-
letei képek 
az angol 
színházról, 
PowerPoint-
bemutató 



– lehetőség szerint meg-
tekint egy színházi elő-
adást (vagy felvételét); 
– műismereti minimu-
ma: egy Shakespeare-
drámaelemző feldolgo-
zása és memoriter: egy 
monológ/részlete; 
– alkalmassá válik az 
adott műről szóló véle-
mények kritikus befo-
gadására; egy szóbeli 
érettségi témakör anya-
gának összeállítására és 
az abban megjelölt fela-
dat kifejtésére.   

Kulcsfogal- 
mak/ fogalmak 

drámai műfajok, drámai szerkezet, drámai nyelv, drámai jellem, blank verse 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Világirodalom – késő reneszánsz, barokk, klasszicizmus 
(16–17. század) 

Órakeret 
2 óra 

Előzetes tudás Reneszánsz, humanizmus, reformáció. 
További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes kapcsolat, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A reneszánsz, barokk, klasszicista életeszmény mai tanulságai.  
Annak belátása, hogy a különböző korszakok egyaránt gazdagították az emberi 
kultúrát. 
A kronológiai tájékozottság, a fogalmi műveltség, a történeti érzék to-
vábbfejlesztése (pl. művelődéstörténeti korszak, korstílus, stílusirányzat, 
irányzatok egymás mellett élése); képesség a reneszánsz és a ba-
rokk/klasszicizmus alapvető formai és stílusjegyeinek azonosítására, 
megnevezésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Pedagógiai eljárá- Kapcsolódási Tanesz-közök 



 sok, módszerek, 
szervezési és 

munkaformák 

pontok 

A reneszánsz 
kései szakasza 
(manierizmus). 
Szemelvény a 
korszakból: 
Cervantes: Don 
Quijote (rész-
let). 
 
 

A tanuló  
– ismeri a fogalomhasz-
nálati problémákat (mű-
velődéstörténeti kor-
szak, korstílus, stílus-
irányzat); 
– tisztában van irányza-
tok egymás mellett élé-
sével; 
– meg tudja különböz-
tetni a reneszánsz / ba-
rokk alapvető formai és 
stílusjegyeit, ismeri ezek 
esztétikai hátterét;  
Műismereti minimuma: 
Cervantes: Don Quijote 
(részlet). 

Tanulói tevékeny-
ségek szervezése 
pármunka, cso-
portmunka, 
prezentációkészí-
tés, 
grafikai szervezők 
használata 
listakészítés, rövid 
esszé, értelmezés, 
összehasonlítás, 
megbeszélés, vita,  
reflektálás 
 

Vizuális kultúra; 
ének-zene: az 
irányzatokhoz 
kapcsolódó, jel-
lemző alkotások 
formajegyei 
(minden művé-
szeti ágból). 

internetes kap-
csolat 
zenei-részletek 
diasorok: 
barokk klasszi-
cista épületek, 
szobrok, fest-
mények  
PowerPoint-
bemutató 

Kulcsfogal-
mak/ fogalmak 

reneszánsz, barokk; korstílus, stílusirányzat 

 
HT szerinti 10%: 7 óra 

• Szövegvilágok 



10. évfolyam 

Évi óraszám: 108 óra 
HT szerinti 10%: 11 óra 
HT szerint szabadon tervezett: 0 óra 
HT szerinti emelt szintű: 0 óra 
Célok, fejlesztési feladatok 

− a tanulók tapasztalják meg témák, motívumok, élethelyzetek állandóságát s változását 
− moráliskérdéseket meg tudjanak ítélni, vitatni 

- képesek legyenek az olvasott művekkel kapcsolatban önálló vélemény kialakítására 
- tudják alkalmazni a tanult irodalmi fogalmakat a műértelmezés során 
- ismerjék fel az egyezéseket és eltéréseket a tárgyalt korszakok európai és magyar irodalma között 
- legyenek képesek egy-egy szerző alkotói portréjának megrajzolására 
- tudjanak azonos műfajú műveket összehasonlítani 
- képesek legyenek irodalmi alkotások alapján következtetések megfogalmazására egyes korok élet-

felfogására, kultúrájára nézve 

A továbbhaladás feltételei 
− a tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságainak bemutatása 
− a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű is-

mertetése 
− a megbeszélt művek értelmezésének világos összefoglalása 
− Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című barokk eposzának ismerete 
− Csokonai, Berzsenyi, Kölcsey és Vörösmarty költői portréja 
− Petőfi Sándor életművének ismerte 
− Jókai Mór életművének ismerete 
− memoriterek: 3-4 vers (Himnusz, Szózat), illetve 15-20 soros drámarészlet 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Világirodalom – barokk, klasszicizmus (16–17. század) Órakeret 1 

óra 
Előzetes tudás Reneszánsz, humanizmus, reformáció. 
További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes kapcsolat, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A barokk, klasszicista életeszmény mai tanulságai.  
A kronológiai tájékozottság, a fogalmi műveltség, a történeti érzék továbbfej-
lesztése (pl. művelődéstörténeti korszak, korstílus, stílusirányzat, irányzatok 
egymás mellett élése); képesség a barokk/klasszicizmus alapvető formai és 
stílusjegyeinek azonosítására, megnevezésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 
Kapcsolódási 

pontok 
Taneszkö-

zök 
Barokk és klasz-
szicizmus a 17. 
században (háttér, 
tematika, stílus- 
és formajegyek). 
Szemelvényrész-
letek az irányza-
tokról, szerzők-
ről, művekről. 

A tanuló  
– ismeri a fogalom-
használati problémákat 
(művelődéstörténeti 
korszak, korstílus, 
stílusirányzat); 
– tisztában van irány-
zatok egymás mellett 
élésével; 
– meg tudja különböz-

Tanulói tevékenységek 
szervezése 
pármunka, csoportmun-
ka, prezentációkészítés, 
grafikai szervezők hasz-
nálata 
listakészítés, rövid esz-
szé, értelmezés, össze-
hasonlítás, megbeszélés, 
vita, reflektálás 

Vizuális kultú-
ra; ének-zene: 
az irányzatok-
hoz kapcsoló-
dó, jellemző 
alkotások for-
majegyei 
(minden mű-
vészeti ágból). 

internetes 
kapcsolat 
zenei-
részletek 
diasorok: 
barokk klasz-
szicista épü-
letek, szob-
rok, festmé-
nyek  



tetni a reneszánsz/ 
barokk / klasszicizmus 
alapvető formai és 
stílusjegyeit, ismeri 
ezek esztétikai hátte-
rét. 

 PowerPoint-
bemutató 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

barokk, klasszicizmus; korstílus, stílusirányzat. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Látásmód – Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás Barokk, eposz, eposzi konvenciók (kellékek). 
További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok megértése, a morálisgondolko-
dásra és ítéletalkotásra való képesség fejlesztése. A hazához való kötődés erősí-
tése, a Zrínyi által képviselt értékek elfogadása. 
Tájékozottság a stíluskorszakokban, a stílus-és formaérzék fejlesztése: a barokk 
formajegyeinek, a világkép és műfajok, poétikai/retorikai megoldások összefüg-
géseinek megismertetése (az irodalmi művekben és más művészeti ágakban). A 
műfaji konvenció jelentéshordozó szerepének bemutatása. Az olvasott művek 
befogadásának, megértésének támogatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 
Kapcsolódá-

si pontok Taneszközök 

Magyar barokk 
irodalom.  
Szemelvény: 
Pázmány Péter 
értekező prózájá-
ból (hitvita, pré-
dikáció). 
 
Zrínyi Miklós: 
Szigeti veszede-
lem (vagy részle-
tek); a barokk 
eposz (szerkezet; 
koncepció; em-
bereszmény/ a 
főhős, mint 
Krisztus katoná-
ja; értékrend). 

A tanuló  
– felismeri a barokk 
formajegyeit az iro-
dalmi művekben és 
más művészeti ágak-
ban is, összhangban az 
irodalommal;  
– megismeri világkép 
és műfajok, poétikai / 
retorikai megoldások 
összefüggését;   
– tisztában van az epo-
szi kellékek hagyomá-
nyozódásával, az antik 
és barokk eposzok 
különbségével (kon-
cepció, szerkezet, ér-
tékrend, emberesz-
mény); 
– műismereti mini-
muma: Zrínyi Miklós: 
Szigeti veszedelem 
(részlete). 

Tanulói tevékenységek 
szervezése 
pármunka, csoportmun-
ka, prezentációkészítés, 
grafikai szervezők hasz-
nálata listakészítés, rö-
vid esszé, értelmezés, 
összehasonlítás, megbe-
szélés, vitareflektálás 

Vizuális kul-
túra; ének-
zene: a ba-
rokk forma-
jegyei más 
művészeti 
ágakban. 

internetes kap-
csolat 
festmények, 
képek, Power-
Point-
bemutató, 
zenei részletek 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

barokk eposz, eposzi konvenciók a barokkban, erkölcsi érték, heroizmus, körmon-
dat 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Színház- és drámatörténet – drámajátékos tevékenységgel Órakeret 
2 óra 

Előzetes tudás Dramatikus megjelenítés, előadási formák. 



További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A helyzetfelismerés és rögtönzés szerepe hétköznapi szituációkban, váratlan 
helyzetek kezelése. 
A megismert emberi magatartásformák mérlegelő megítélése. 
Színház- és drámatörténeti ismeretek drámajátékos tevékenységgel történő 
megközelítése. A dráma és a színjáték műfaji sajátosságainak vizsgálata, és 
elhelyezése a dráma- és színháztörténet korszakaiban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 
Kapcsolódási 

pontok 
Taneszkö-

zök 
Színjátéktípus a 
10–16. század-
ban, rögtönzés 
cselekményváz 
alapján. 
 

A tanuló 
– részt vesz a témakör-
höz kapcsolódó dráma-
játék előkészítésében és 
előadásában;  
– képes rögtönzésre 
(cselekményváz és adott 
állandó típusok alapján);  
– megismer néhányat az 
európai színjátszás máig 
élő hagyományaiból;  
– felismeri az előadás-
módok és színpadfor-
mák sokféleségét a kö-
zépkori játéktípusokban. 

Tanulói tevékenység 
szervezése 
Pármunka,  
csoportmunka, 
karaktertípusok alkotá-
sa, 
cselekményváz írása, 
színpadképek 
 

Tánc és drá-
ma: dráma és 
színháztörté-
net, játéktípu-
sok. 

internetes 
hozzáférés 
filmrész- 
letek 
 

Kulcsfogal-
mak/ fogalmak 

commedia dell’arte, farce, állandó típusok 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista színház 

(17. század) 
Órakeret 6 

óra 
Előzetes tudás Barokk és klasszicizmus a 17. században. Ars poetica. 

Drámatörténeti és drámaelméleti ismeretek. Komikum és tragikum. 
Lehetséges: Fösvény vagy más Molière-mű ismerete. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az emberi magatartások sokféleségének belátása és felelős megítélése. Köte-
lesség és szenvedély, egyén és közösség viszonya. 
A klasszicista normatív esztétika sajátosságainak (műfaji hierarchia, szabá-
lyok); a korabeli elvárások és a dramaturgia összefüggésének felismertetése. A 
komikum műfajformáló minőségének és változatainak megértése pl. drámajá-
tékban való részvétel révén. Műelemző képesség fejlesztése: egy mű részletes 
elemzése, a hősök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik értékelése. Színház-
látogatás, illetve színházi előadás élményének megbeszélése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 
Kapcsolódá-

si pontok Taneszközök 

A klasszicizmus 
elvárásai. Tragé-
dia és komédia. 
A francia színház 
a 17. században 
(színház, előadás 
és dramaturgia 

A tanuló 
– felismeri a klasszi-
cista normatív esztéti-
ka sajátosságait (műfa-
ji hierarchia, szabá-
lyok); a korabeli elvá-
rások és a dramaturgia 

Tanulói tevékenységek 
szervezése pármunka, 
csoportmunka, prezen-
tációkészítés, 
grafikai szervezők hasz-
nálata listakészítés, rö-
vid esszé, értelmezés, 

Tánc és drá-
ma: színház-
történet, a 
színpadi 
kísérő zene, 
a koreográ-
fia. 

internetes hoz-
záférés 
drámaelőa-
dások részletei   
képek a francia 
színházról, 
PowerPoint-



összekapcsolódá-
sa). 
Molière: Tartuffe. 
A komikum meg-
jelenési formái. 

összefüggését;  
– megérti a komikum 
műfajformáló minősé-
gét és változatait 
(helyzet- és jellemko-
mikum); 
– képes egy mű részle-
tes elemzése kapcsán a 
hősök jellemzésére, 
magatartásuk, konflik-
tusaik értékelésére; 
– részt vesz egy jelenet 
kidolgozásában és 
előadásában;  
– lehetőség szerint 
megtekint egy színházi 
előadást (vagy felvé-
telét);   
– műismereti mini-
muma: egy Molière-
műelemző feldolgozá-
sa és memoriter: egy 
részlet; 
– alkalmassá válik az 
adott műről szóló vé-
lemények kritikus 
befogadására; egy 
szóbeli érettségi téma-
kör anyagának össze-
állítására és az abban 
megjelölt feladat kifej-
tésére. 

összehasonlítás, megbe-
szélés, vita 
reflektálás 

bemutató 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

felvonás, jelenet, díszlet, jelmez, szerzői utasítás, hármas egység, mértéktartás, 
helyzetkomikum, jellemkomikum, nyelvi komikum, jellemtípus, bizalmas, rezonőr 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Világirodalom – az európai irodalom a 18. században Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás Felvilágosodás, klasszicizmus, regény, regényműfaji változatok. 
További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/ interaktív tábla 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Különböző világlátású művek megjelenített témáinak, élethelyzeteknek elhe-
lyezése többféle értelmezési kontextusban, ezáltal az erkölcsi és esztétikai íté-
lőképesség fejlesztése. Alkotók vállalhatatlan politikai és morális szerepvállalá-
sának feldolgozása. 
Felvilágosodás eszmerendszerében felvetett erkölcsi problémák. A szabadság 
eszményének különböző megközelítései. A művekben megjelenített erkölcsi és 
világképi problémák mérlegelő értékelése. 
Összehasonlítás és megkülönböztetés: az eszmetörténeti korszak, filozófiai 
irányzat és stílusirányzat kategóriáinak megkülönböztetése, összefüggések 
megvilágítása. Szemelvények, művek értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 
Kapcsolódá-

si pontok 
Taneszkö-

zök 
A felvilágosodás A tanuló  Tanulói tevékenységek Vizuális kul- internetes 



irodalmának jel-
lemző műfajai és 
stílusirányzatai: 
klasszicizmus, 
szentimentaliz-
mus (érzékeny-
ség), rokokó.   
Művek, szemel-
vények az angol, 
francia és német 
irodalomból, 
Voltaire Candide, 
részletek Defoe 
Robinson Crusoe, 
Swift Gulliver 
utazásai c. regé-
nyeiből, 
Rousseau, Goet-
he, Schiller kü-
lönféle műfajú 
alkotásaiból.  
A választott szer-
zőkhöz, művek-
hez kacsolódó 
fogalmi ismere-
tek. 

– megkülönbözteti az 
eszmetörténeti koszak, 
filozófiai irányzat és 
stílusirányzat kategóriá-
it;  
– megismeri a bölcseleti 
háttér és a stílusirányzat, 
műfaj, tematika néhány 
összefüggését, az egyes 
irányzatok jellemző 
tendenciáit, irodalmi 
műfajait az európai iro-
dalmakból vett egyes 
szemelvények alapján;  
– felismeri a preroman-
tika jellegét, szerepét; 
– választható beszámo-
lót készíthet, olvas- 
mányélménye vagy 
látott színházi élménye 
alapján (Defoe, Swift, 
Schiller művei);  
– műismereti minimu-
ma: Swift, Voltaire, 
Goethe egy-egy művé-
nek/ részletének ismere-
te. 

szervezése 
pármunka, csoportmun-
ka, prezentációkészítés, 
grafikai szervezők hasz-
nálata listakészítés, rö-
vid esszé, értelmezés, 
összehasonlítás, megbe-
szélés, vita, reflektálás 

túra; ének-
zene: klasz-
szicizmus, 
rokokó más 
művészeti 
ágakban; 
megzenésí-
tett irodalmi 
művek (pl. 
Goethe, 
Schiller alko-
tásai). 
 
Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek; 
filozófia; 
etika: a felvi-
lágosodás 
korának böl-
cselete; érte-
kezések a kor 
szerzőitől 

kapcsolat 
festmények, 
képek, Po-
werPoint-
bemutató, 
zenei részle-
tek 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, rokokó, valóság és fikció, elbe-
szélői nézőpont, kalandregény, robinzonád, fejlődésregény, énregény, levélregény, 
tézisregény, ellenutópia, szatíra (szatirikus hangnem)  

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai Vitéz 

Mihály, Berzsenyi Dániel 
Órakeret 

20 óra 
Előzetes tudás Barokk és felvilágosodás. Anakreón és Horatius életművének néhány jellem-

zője. 
Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az európai és a magyar irodalom összekapcsolódásának felismerése által a 
nemzeti és az európai identitás erősítése. Az egyén és közösség problémáinak 
európai és hazai dimenziói: polgárosodás, parlagiasság. 
Az anyanyelv és az anyanyelvi kultúra fejlesztésére irányuló törekvések 
megbecsülése.  
A magyar nyelv ügyében született legfontosabb programok, értekezések gon-
dolatainak; Kazinczy tevékenységének; a magyar felvilágosodás időszaká-
nak, irodalmi életének, néhány sajátosságának megismertetése; a nyelvújítási 
mozgalom jelentőségének tudatosítása. 
Jellemző stílusirányzatok, műfajok, verstípusok és versformák felismertetése, 
összefüggésben Csokonai és Berzsenyi életművének jellegével 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 
és munkaformák 

Kapcsolódási 
pontok 

Taneszkö-
zök 

A 18. század iro-
dalma a felvilágo-

A tanuló 
– ismereteket szerez a 

Tanulói tevékenységek 
szervezése 

Vizuális kultú-
ra; ének-zene: 

művelő-
déstörté-



sodás előtt  
(a kuruc költészet-
hez kapcsolódó 
irodalmi formák; 
Mikes Kelemen: 
Törökországi leve-
lek részlete). 
 
A felvilágosodás 
korának irodalma.  
Művelődési prog-
ramok. Bessenyei 
György értekező 
prózai művének 
részlete – Magyar-
ság. 
Alkotói csoportok, 
irodalmi közpon-
tok, sajátos élet-
utak Batsányi Já-
nos, Kármán Jó-
zsef. 
Kazinczy Ferenc 
irodalomszervező 
tevékenysége és 
írói munkássága, 
epigrammái (A 
nagy titok, Írói 
érdem) 
 
Csokonai Vitéz 
Mihály portréja; 
életművének mű-
faji, formai és 
stiláris sokszínű-
sége  
A Reményhez, A 
tihanyi Ekhóhoz,  
és a Tartózkodó 
kérelemalapján. 
 
Berzsenyi Dániel 
portréja; jellemző 
műfajok, témák, 
életérzések költé-
szetében.  
A közelítő tél, A 
magyarokhoz I. . 
Levéltöredék 
barátnémhoz, ér-
telmezése. 
 
Csokonai és Ber-
zsenyi hatása, 

kuruc kor irodalmá-
ról;  
– ismeri a magyar 
nyelv ügyében szüle-
tett legfontosabb 
programok, értekezé-
sek gondolatait; Ka-
zinczy tevékenységét; 
a magyar felvilágo-
sodás időszakának, 
irodalmi életének 
néhány sajátosságát;  
– tudatosítja a nyelv-
újítási mozgalom 
jelentőségét;  
– tisztában van Cso-
konai és Berzsenyi 
életművének jellegé-
vel, az alkotók helyé-
vel, szerepével a ma-
gyar irodalom törté-
netében; felismer 
jellemző stílusirány-
zatokat, műfajokat, 
verstípusokat és vers-
formákat;  
– műismereti mini-
muma: Mikes Kele-
men: Törökországi 
levelek (részlet), Ka-
zinczy Ferenc egy 
epigrammája; Besse-
nyei György egy 
értekező prózai rész-
lete; Csokonai Vitéz 
Mihály: A Reményhez 
(ált. isk., memoriter 
is); Atihanyi 
EkhóhozTartózkodó 
kérelem; Berzsenyi 
Dániel: A közelítő tél, 
A magyarokhoz I. 
Levéltöredék  
barátnémhozc. mű.  
– Csokonai és Ber-
zsenyi kapcsán al-
kalmassá válik lega-
lább 3-4 alkotásuk és 
a műveikről szóló 
vélemények, elemzé-
sek értelmezésére; 
egy-egy szóbeli té-
makör kifejtésére; 
memoriterek tolmá-
csolására 

pármunka, csoportmun-
ka, prezentációkészítés, 
listakészítés, rövid esz-
szé, értelmezés, össze-
hasonlítás, megbeszélés, 
vita, 
reflektálás 
 

stílusirányza-
tok egymás-
mellettisége a 
18. században.  
 
Földrajz: a 
témakörhöz, 
az alkotókhoz 
kapcsolódó 
tájegységek, 
települések 

neti atlasz 
 
internetes 
kapcsolat 
festmé-
nyek, ké-
pek, Po-
werPoint-
bemutató, 
zenei rész-
letek 



továbbélése a ké-
sőbbi magyar köl-
tészetben. 
Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

nyelvújítás, irodalmi élet, művelődési program, értekezés, szentencia, szimultán 
ritmus, bölcseleti óda, elégiko-óda, elégia, dal, episztola, létösszegzés, időszem-
besítő verstípus, antik strófaszerkezetek 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Világirodalom – az európai irodalom a 19. század első felében 

(romantika, romantika és realizmus) 
Órakeret 

12 óra  
Előzetes tudás Romantika, a romantikus korstílus néhány alapvető jellemzője; romantika és 

realizmus 
További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az európai és a magyar irodalom összekapcsolódási pontjainak felismerése által 
a nemzeti és az európai identitás erősítése. Eszmény és valóság viszonyának 
értelmezése különböző korstílusokban. 
Embertípusok, életvezetési stratégiák, eszmei és erkölcsi törekvések értékelése. 
A romantika korstílus jellegének, jelentőségének, a romantika és a kritikus, rea-
lista szemlélet együtthatásának megértetése. Felkészítés a stiláris és hangnemi 
összetettség, az irónia és a groteszk befogadására. Információgyűjtés- és feldol-
gozás, szövegalkotás, értelmező képességek: házi olvasmány önálló feldolgozá-
sa, beszámoló készítése 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 
Kapcsolódá- 

si pontok Taneszközök 

A romantika irodal-
mának jellemzői 
(esztétikai elvek, 
művészi szabadság, 
stílus- és formaje-
gyek; ironikus lá-
tásmód, groteszk 
minőség).  
Új műfajok, formák 
(pl. történelmi re-
gény, bűnügyi törté-
net, drámai költe-
mény, verses re-
gény). 
Társadalmi típusok 
(felesleges és karrie-
rista hősök, hivatal-
nokok) megjelenése 
a romantikával egy-
idejű, realista szem-
léletű művekben. 
 
Művek, szemelvé-
nyek az angol/ ame-
rikai, francia, német 
és orosz irodalom-
ból: Novalis, E. T. 
A. Hoffmann, Poe; 
Scott, Victor Hugo, 

A tanuló  
– felismeri az élet-
művek egymásmel-
lettiségét az 1830-
as években (klasz-
szika, romantika, 
realizmus tendenci-
ái, l. Goethe/ 
Hugo/Stendhal, 
Balzac) és a roman-
tika korstílus-
jellegét, jelentősé-
gét; a romantika és 
a kritikus, realista 
szemlélet együttha-
tását;   
– megismeri az 
irodalmi liberaliz-
mus szerepét és 
hatását az esztétiká-
ra (új műfaji válto-
zatok; stiláris és 
hangnemi összetett-
ség, irónia és gro-
teszk);   
– műismerete: 
Shelley, Keats, Poe, 
V. Hugo, E. T. A. 
Hoffmann, Puskin, 

Portfólió készítése. 
Tanulói tevékenységek 
szervezése: 
pármunka, csoportmun-
ka, prezentációkészítés, 
listakészítés, rövid esz-
szé, értelmezés, össze-
hasonlítás, megbeszélés, 
vita, 
reflektálás 
 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek; 
vizuális kultú-
ra; ének-zene: 
a romantika 
művészete.  
 
Mozgóképkul-
túra és média-
ismeret: a ro-
mantika, ro-
mantikus mai 
médiaértelme-
zése 

internetes kap-
csolat 
festmények, 
képek, Power- 
Point- 
bemutató, 
zenei részletek 



Puskin, Hölderlin, 
Wordsworth, Shel-
ley, Keats; illetve 
Balzac, Stendhal, 
Gogol műveiből. 
A választott szer-
zőkhöz, művekhez 
kacsolódó fogalmi 
ismeretek. 

illetve Balzac, 
Stendhal, Gogol 
egy-egy művének/ 
részletének ismere-
te; 
– képes egy válasz-
tott/kijelölt epikai 
alkotás (házi ol-
vasmány) elemző 
bemutatására a 
közös értelmezés 
után;  
– beszámolót/ 
könyvajánlót ké-
szíthet egyéni ol-
vasmányélménye 
alapján a korszak 
műveiből;  
alkalmassá válik a 
korszakról, a szer-
zőkről, művekről 
szóló vélemények 
kritikus befogadá-
sára, egy lehetséges 
szóbeli tétel kifejté-
sére. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

műfajkeveredés, hangnemi kevertség, groteszk, irónia, bűnügyi történet, történel-
mi regény, verses regény, regényciklus, analitikus regény 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Színház- és drámatörténet – Katona József: Bánk bán Órakeret 
6 óra  

Előzetes tudás Klasszicizmus és romantika. Tragédia, drámai szerkezet. A tragikus hős össze-
omlása. 

További feltételek Személyi:  
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Élet-válaszutak a különböző helyzetekben és a figurák alakjában. 
A tettek és a szavak közötti viszony szerepének felismerése. A „nemzeti dráma” 
mint közös ismeret.  
A tragédiában megjelenített magánéleti és közéleti konfliktus értékelése. 
Felkészítés a Bánk bán olvasására, befogadására, értelmezésére (problematika, 
drámai szerkezet és nyelv, sajátos lezárás, „megoldás”). Érvelő képesség: állás-
pontok megismerése, összevetése, értékelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Pedagógiai eljárá-
sok, módszerek, 
szervezési és mun-
kaformák 

Kapcsoló-
dási pon-
tok 

Tanesz- 
közök 

Katona József: 
Bánk bán – sok 
szempontú műér-
telmezés.  
– magánéleti és 
közéleti konflik-
tus, alapkérdések;  
– a szereplők kö-

A tanuló 
– ismeri a magyar színház tör-
ténetének néhány sajátosságát 
(az állandó magyar színház 
hiányát, törekvéseket a létreho-
zására);   
– képes elemezni nemzeti tra-
gédiánk sajátosságait (proble-

Tanulói tevékenysé-
gek szervezése 
pármunka, csoport-
munka, 
prezentációkészí-tés 
listakészítés, rövid 
esszé, értelmezés, 
összehasonlítás, 

Ének-zene: 
operafel-
dolgozás 

interne- 
tes kapcso-
lat 
 
az opera 
részletei,  
filmrészlet 



rei, Bánk összeom-
lása; a címszereplő 
megítélésének 
változatai; felépí-
tés, szerkezeti 
megoldások (az V. 
felvonás szerepe).    

matika, drámai szerkezet és 
nyelv, sajátos lezárás, „megol-
dás) 
– megismer néhány álláspontot 
a műértelmezéshez;  
– lehetőség szerint megtekint 
egy színházi előadást (vagy 
felvételét), és közös elemzéssel 
értékelik az adott interpretációt;  
– műismereti minimuma: a 
tragédia (házi olvasmány) 
elemző feldolgozása és memo-
riter: részlet (ek) a műből; 
– alkalmassá válik a mű értel-
mezéseinek kritikus befogadá-
sára; egy szóbeli érettségi té-
makör anyagának összeállításá-
ra és az abban megjelölt feladat 
kifejtésére. 

megbeszélés, vita, 
reflektálás 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

vándorszínház, állandó színház, szerepkör, intrikus, naiva, késleltetés, drámai nyelv, 
klasszicizmus és romantika 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: Kölcsey 

Ferenc, Vörösmarty Mihály 
Órakeret 

17 óra   
Előzetes tudás Romantika; néhány népdal; ismeretek Kölcseyről, Vörösmartyról. 

Kölcsey Ferenc: Hymnus, Huszt (ált. isk.; memoriter is); Vörösmarty Mihály: 
Szózat (memoriter is). 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Törekvés a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések szel-
lemi hátterének megértésére, a morális gondolkodásra és ítéletalkotásra. A nem-
zeti romantika sorskérdéseinek elemzése. Az alkotók műveiben megjelenített 
egyéni és nemzeti sorsproblémák megértése és értékelése. A reformkor–nemzeti 
romantika–népiesség fogalmak tartalmának, szerepének és jelentőségének felis-
mertetése. Kölcsey- és Vörösmarty-művek befogadásának, értelmezésének elő-
segítése, jelentőségük megértése, elfogadása. A kreativitás, a képzelőerő, a kép-
zettársítási képesség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárá-
sok, módszerek, 

szervezési és 
munkaformák 

Kapcsolódási 
pontok Taneszközök 

Magyar irodalmi 
élet a 19. század 
első felében; orgá-
numok, folyóirat-
ok, alkotói csopor-
tok. A reformkori 
nemzeti romanti-
ka. 
A népiesség prog-
ramjai. 
 
Kölcsey Ferenc 
alkotói portréja; 

A tanuló 
– ismeri a magyar 
irodalom néhány 
sajátosságát a 19. 
század első felében;  
– felismeri a reform-
kor-nemzeti romanti-
ka-népiesség fogal-
mak tartalmát, szere-
pét és jelentőségét; 
– tisztában van Köl-
csey és Vörösmarty 
életművének jellegé-

Tanulói tevékeny-
ségek szervezése 
pármunka, cso-
portmunka, prezen-
tációkészítés 
listakészítés, rövid 
esszé, értelmezés, 
összehasonlítás, 
megbeszélés, vita, 
reflektálás 
 

Vizuális kultúra; 
ének-zene: a ma-
gyar romantika 
más művészeti 
ágakban; népdal-
ok. 
 
Földrajz: az alko-
tókhoz kapcsoló-
dó tájegységek, 
települések. 
 
Történelem, tár-

internetes kap-
csolat 
festmények, 
képek, épületek, 
szobrok a ma-
gyar romantiká-
ból PowerPoint-
bemutató, 
zenei részletek 



közéleti szerep, 
egyéni és közössé-
gi sors. Hymnus; 
és még egy lírai 
alkotása 
(Vanitatumvanitas; 
Zrínyi dala; Zrínyi 
második éneke). 
Értekező prózája 
Nemzeti hagyomá-
nyok és 
aParainesisrészlet
e. 
Vörösmarty Mi-
hály portréja. Ro-
mantikus világlá-
tás, tematika és 
képalkotás lírában 
és drámában a 
Szózat; Előszó; 
Gondolatok a 
könyvtárban; A 
vén cigány) alap-
ján, illetve a 
Csongor és Tünde 
értelmezésével 
(alapkérdések, 
értékszerkezet, 
motívumok, műfa-
ji sajátosságok: 
mesejáték/ drámai 
költemény). 

vel, az alkotók helyé-
vel, szerepével a ma-
gyar irodalom törté-
netében;  
– műismereti mini-
muma: Kölcsey: 
Hymnus, Huszt és 
még egy lírai mű, egy 
értekező prózai rész-
let; Vörösmarty: Szó-
zat, Előszó és még 
egy-két lírai mű, va-
lamint a Csongor és 
Tünde; memoriterek; 
– Kölcsey és Vörös-
marty kapcsán alkal-
massá válik legalább 
négy alkotásuk és a 
műveikről szóló vé-
lemények, elemzések 
értelmezésére; egy-
egy szóbeli témakör 
kifejtésére; memorite-
rek tolmácsolására. 

sadalmi és ál-
lampolgári isme-
retek: a reform-
kori művelődés 
és társadalmi 
élet. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

irodalmi élet, népköltészet, népdalgyűjtés; nemzeti himnusz, értekezés, intelem, 
értékszembesítő és időszembesítő verstípus, rapszódia, romantikus irónia, drámai 
költemény 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Életmű – Petőfi Sándor Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás Romantika, népiesség, népdal, dal, helyzetdal, elbeszélő költemény, életkép, 
episztola, felező tizenkettes versforma. Ismeretek Petőfi életútjáról, műveiről.  
Anyám tyúkja; Füstbe ment terv (memoriterek); János vitéz (és memoriter-
részletei); Az Alföld; Nemzeti dal (memoriterek is) és más lírai alkotások. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív 
tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A lírai beszédmód változatainak értelmezése; Petőfi jellemző témáinak, műfajai-
nak, poétikai megoldásainak, versformáinak megkülönböztetése, jellemző hang-
nemeinek (pl. humor és irónia) befogadása.  
A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. 
Felkészítés önálló műértelmezés megfogalmazására. Petőfi műveiről szóló véle-
mények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására. 

Ismeretek/fejlesztési követelménye 
Pedagógiai eljárá-
sok, módszerek, 

szervezési és 

Kapcsolódási pon-
tok Taneszközök 



munkaformák 
Petőfi Sándor 
életműve.  
Pályaszakaszok 
(életérzések, költői 
magatartás) és 
jellemző alkotá-
sok. 
A népi szemlélet-
mód hatása; ro-
mantika és népies-
ség.   
 
Témák: szerelem, 
táj, ars poetica, 
versciklusok; lírai 
műfajok és líratí-
pusok (dalok, 
helyzetdalok, 
ódák, elégiák, 
rapszódiák; tájlíra, 
forradalmi láto-
másvers) és vers-
formák változatos-
sága;  
A puszta, télen; A 
XIX. század költői; 
Európa csendes, 
újra csendes…; 
Szeptember vé-
gén,Minek nevez-
zelek? A Felhők-
ciklus két verse, 
Dalaim, stb. elem-
ző feldolgozása.  
 
Verses epika  
(A helység 
kalapácsamint 
eposzparódia; és 
Az apostol; ismét-
lés: János vitéz). 

A tanuló 
– ismeri az életmű 
főbb alkotói korsza-
kait; Petőfi helyét, 
szerepét a magyar 
irodalom történeté-
ben; költészetének 
jellegét;  
– tisztában van a 
romantikus korstílus 
és a népiesség stílus-
tendenciájának 
együtthatásával;  
– műelemzések során 
megismeri Petőfi 
jellemző témáit, mű-
fajait, poétikai meg-
oldásait, versformáit; 
megkülönbözteti 
jellemző hangnemeit 
(pl. humor és irónia);  
– képes önálló műér-
telmezés megfogal-
mazására;   
– műismereti mini-
muma: Az Alföld; 
Nemzeti dal (ált. Já-
nos vitéz, A puszta, 
télen; A XIX. század 
költői; Európa csen-
des, újra csendes…; 
Szeptember végén és 
még három-négy mű 
és memoriterek;  
– képessé válik Petőfi 
életművének bemuta-
tására (legalább 10–
12 lírai és 1–2 verses 
epikai alkotás alap-
ján); a műveiről szóló 
vélemények, elemzé-
sek értelmezésére, 
kritikus befogadására; 
egy szóbeli témakör-
ben kijelölt feladat 
kifejtésére, memorite-
rek tolmácsolására. 

Tanulói tevékeny-
ségek szervezése: 
pármunka, cso-
portmunka, 
prezentációkészí-
tés, listakészítés, 
rövid esszé, értel-
mezés, összehason-
lítás, megbeszélés, 
vita, 
reflektálás 
 

Hon és népismeret: 
Petőfi emlékhelyek. 
 
Földrajz: Petőfi 
életútjának állomá-
sai. 
 
Vizuális kultúra; 
ének-zene: a roman-
tika művészete, 
Petőfi művek fel-
dolgozásai 
(hangoskönyv, 
színház, rajzfilm, 
dal). 

hangos-könyv, 
művelő-
déstörté-neti 
atlasz, 
internetes kap-
csolat, 
festmények, 
képek, Power-
Point-
bemutató, 
zenei, film- és 
színházi elő-
adás-részletek 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

népiesség, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra, látomásköltészet, ars 
poetica, komikus eposz, költői szerep, váteszköltő 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Látásmód – Jókai Mór Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás Romantika, romantikus ábrázolásmód, romantika és népiesség, heroizmus és hu-
mor, regényműfaji változatok, történelmi regény, anekdota, anekdotikusság.  



A kőszívű ember fiai vagy más regénye. 
További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A Jókai-regényekben fölmutatott erkölcsi, egyéni és nemzeti-közösségi probléma-
körök felismerése. Értékek és szerepek konfliktusai. 
Jókai művének/műveinek ismeretében, azok olvasására építve beszélgetés, vita a 
korabeli és a mai olvasóközönség befogói elvárásainak különbségéről, a különb-
ség megértése. A befogadói horizont tágítása: Jókai alkotásmódjának jellemzői, a 
romantikus ábrázolásmód sajátosságai és a romantikus regény jellemző műfaji 
változatai. Felkészítés egy regény sokoldalú megközelítésére, önálló véleményki-
fejtésre. A történetmondás képességének fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 
Kapcsolódá-

si pontok 
Taneszkö-

zök 
Jókai alkotásainak 
jellemzői, műfaji 
változatok az élet-
művében;  
regényírói művésze-
tének sajátosságai a 
romantikus próza-
epika jegyében.  
Jókai Mór: Az arany 
ember  elemző ér-
telmezése sok szem-
pontú megközelítés-
sel, pl.: a romantika 
megjelenési formái; 
műfaji változat; 
szerkezet, jellemáb-
rázolás, 
elbeszéléstechni-ka, 
nézőpont, közlés-
formák; hangnemi és 
motivikus összetett-
ség. 
Problematika a 
műhöz: természet és 
civilizáció, bűn és 
büntetés, kettős jel-
lem. 

A tanuló 
– tisztában van a kora-
beli és a mai olvasó-
közönség befogadói 
elvárásainak különb-
ségével;  
– ismeri Jókai helyét a 
magyar regényiroda-
lom történetében, alko-
tásmódjának jellemző-
it;  
– felismeri a romanti-
kus ábrázolásmód 
sajátosságait és a ro-
mantikus regény jel-
lemző műfaji változa-
tait;  
– képes egy regény 
sok szempontú meg-
közelítésére, saját ál-
láspont kifejtésére;    
– műismereti mini-
muma: egy regénye: 
Az arany ember (vagy 
más, pl. Egy magyar 
nábob, Feketegyémán-
tok)  
egy regényelemzés 
kapcsán képes önálló 
szóbeli tétel keretében 
egy elemzési feladat 
kifejtő megoldására. 

Tanulói tevékenységek 
szervezése 
pármunka, csoportmun-
ka, prezentációkészítés 
listakészítés, rövid esz-
szé, értelmezés, össze-
hasonlítás, megbeszélés, 
vita, 
reflektálás 
 

Hon és nép-
ismeret; tör-
ténelem, 
társadalmi és 
állampol-
gári ismere-
tek; vizuális 
kultúra; 
ének-zene: a 
romantika 
művészete. 
 
Mozgókép- 
kultúra és 
médiais 
meret: Jókai-
művek fil-
mes feldol-
gozásai.  
 
Földrajz: a 
regényekben 
előforduló 
tájegységek, 
helyszínek. 

internetes 
kapcsolat 
festmények, 
képek, Po-
werPoint-
bemutató, 
zenei és film-
részletek  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

történelmi regény, vallomásregény, epizód, leírás, utópia, humor, anekdota 

 
HT szerinti 10%: 11 óra 

• Látásmód – Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem, Jókai Mór 
• Világirodalom – az európai irodalom a 19. század első felében (romantika,  romantika 

és realizmus) 
• Színház és drámatörténet – Katona József: Bánk bán 



• Portrék – Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel - Kölcsey Ferenc, Vörösmarty 
Mihály 

• Életmű – Petőfi Sándor 
 
 



 
11. évfolyam 

Évi óraszám: 108 óra 
HT szerinti 10%: 11 óra 
HT szerint szabadon tervezett: 0 óra 
HT szerinti emelt szintű: 36 óra 
Célok, fejlesztési feladatok 
Az irodalmi olvasmányok jellegéből következően fejlesztési cél a magyar és az európai hagyományok 
és a modernség együtthatásának, egyedi megjelenési formáinak észrevétele, megnevezése az életmű-
vekben, az egyes alkotásokban; stílusirányzatok jellemző, esetleg mozgalomszerű vonásainak bemuta-
tása néhány irodalmi és képzőművészeti alkotásban; a tárgyalt korszak stílusirányzati sokszínűségének 
megismerése, az egyes irányzatok egymás mellett éléséből néhány következtetés megfogalmazása. 

− a tanulók megismerkedjenek új regénytípusokkal, regényszerkezetekkel 
− figyeljék meg a hagyományos műfaji keretek átalakulását, lássák ennek okait 
− legyenek fogékonyak a művekben megfogalmazott filozófiai, erkölcsi kérdésekre, tudják eze-

ket értelmezni, megvitatni, értékítéletet alkotni 
− tudjanak gondolatokról, véleményekről személyes állásfoglalást kialakítani 
− tudjanak önállóan alkalmazni erkölcsi, esztétikai, poétikai fogalmakat 
− képesek legyenek művek, szereplők adott szempontok szerinti összehasonlítására 
− tudjanak olvasmányokra tárgyszerűen, illetve személyes véleményt is kifejezve reagálni 
− képesek legyenek tájékoztató, érvelő, esszé típusú szövegek létrehozására 
− képesek legyenek egy adott téma több nézőpontú értékelésére 
− ismerjenek fel és értelmezzenek önállóan költői képeket és alakzatokat 

A továbbhaladás feltételei 
− a tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságainak ismerete 
− nagyepikai és drámai művek szóbeli és írásbeli bemutatása 
− művek összehasonlítása adott tematikai, poétikai szempontok követésével 
− jellemző hőstípusok, jellegzetes konfliktushelyzetek bemutatása, értelmezése 
− stílusirányzatok jellemző vonásainak bemutatása néhány irodalmi és képzőművészeti alkotás-

ban 
− adott szempontú műelemzés készítése közösen fel nem dolgozott kisepikai és lírai alkotások-

ról 
− Arany János, Ady Endre, Babits Mihály és Kosztolányi Dezső életművének ismerete 
− Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond írói portréjának bemutatása 
− memoriter: legalább 3 vers a tanultakból, 15-20 soros epikai vagy drámarészlet, (pl. Madách: 

Az ember tragédiája) 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Életmű – Arany János Órakeret 10 
óra  

Előzetes tudás A feladatvállaló szemlélet példájának megismerése. A bűn és bűnhődés erköl-
csi kérdéseinek végiggondolása. 
Romantika, népiesség, elbeszélő költemény, életkép, episztola, ballada, ütem-
hangsúlyos és időmértékes verselési formák, felező tizenkettes versforma. Is-
meretek Arany életútjáról, műveiről; kapcsolat Petőfivel. 
Arany: A walesi bárdok, Rege a csodaszarvasról, Toldi, Családi kör (memori-
terek is). 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/ interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az Arany-életműben felvetett erkölcsi, magatartásbeli kérdések és válaszok 
megismerése és értékelése révén az egyéni és közösségi felelősségérzet növelé-
se. 



A lírai beszédmód változatainak értelmezése; korszakjellemző beszédmódok 
néhány jellegzetes alkotásának összevetése, az életmű főbb alkotói korszakai-
nak, Arany költői szerepének, költészete jellegének megismertetése. Műelem-
zés, értelmezés: Arany jellemző lírai témái, műfajai, poétikai megoldásai, vers-
formái és néhány verses epikai alkotása. Felkészítés lírai és epikai alkotások 
önálló értelmezésének megfogalmazására, a művekről szóló vélemények, elem-
zések értelmezésére, kritikus befogadására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Pedagógiai eljárá-
sok, módszerek, 
szervezési és 
munkaformák 

Kapcsolódá-
si pontok 

Taneszközök 

Arany János életműve.  
Pályaszakaszok (élet-
érzések, költői maga-
tartások) és jellemző 
alkotások. 
A romantika utáni 
költőszerep-
lehetőségek és lírai 
tendenciák.  
 
Jellemző lírai tematika 
(pl. ars poeticák), 
hangnemek, műfajok 
(pl. elégiko-óda, elé-
gia) és szerkesztés-
mód, verstípusok (pl. 
idő- és értékszembesí-
tés, létösszegzés) a 
nagykőrösi és a kései 
költészetben (Letészem 
a lantot, Epilogus és 
legalább még két-
három lírai alkotás). 
 
A ballada műfaji sajá-
tosságai; tematikus és 
szerkesztésmódbeli 
különbségek a két 
balladakorszak alkotá-
saiban (A walesi bár-
dok és még legalább 
1–2 ballada). 
A Toldi estéje elemző 
bemutatása.  
 
Utalás egy-egy téma, 
motívum, poétikai 
jellemző kortárs iro-
dalmi megjelenítésére; 
az evokáció, az inter-
textualitás néhány 
példája. 
 

A tanuló  
– ismeri az életmű 
főbb alkotói korsza-
kait; Arany költői 
szerepét a magyar 
irodalom történeté-
ben; költészetének 
jellegét;  
– műelemzések során 
megismeri Arany 
jellemző lírai témáit, 
műfajait, poétikai 
megoldásait, vers-
formáit és néhány 
verses epikai alkotá-
sát;  
– megismeri a lírikus 
és epikus költőszerep 
szembeállítását, vál-
tozó megítélését;   
– képes lírai és epikai 
alkotások önálló ér-
telmezésének megfo-
galmazására; a Toldi 
és a Toldi estéje né-
hány szempontú ösz-
szevetésére; 
– műismereti mini-
muma: A walesi bár-
dok, Rege a csoda-
szarvasról, Toldi, 
Családi kör, további 
egy-két ballada; Toldi 
estéje; Letészem a 
lantot, Epilogus és 
még két-három lírai 
alkotás (memoriterek 
is); 
– képessé válik 
Arany életművének 
bemutatására (lega-
lább 5-6 lírai alkotás, 
2-3 ballada és a Toldi 
és a Toldi estéje alap-

Tanulói tevékeny-
ségek szervezése 
pármunka, cso-
portmunka, 
prezentációkészí-
tés 
listakészítés, rövid 
esszé, értelmezés, 
összehasonlítás, 
megbeszélés, vita, 
reflektálás 
 

Informatika: 
könyvtári és 
internetes 
tájékozódás. 
 
Etika: bűn, 
bűnhődés, 
testvérfélté-
kenység. 

internetes 
hozzáférés 
 
 
vers CD-k 
CD-lejátszó 
ballada - 
illusztrációk 
 
 



ján); a műveiről szóló 
vélemények, elemzé-
sek értelmezésére, 
kritikus befogadásá-
ra; egy-egy szóbeli 
témakörben kijelölt 
feladat kifejtésére, 
memoriterek tolmá-
csolására. 

Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

elbeszélő költemény és verses regény, ballada, ütemhangsúlyosa és időmérté-
kes formák (és együtthatásuk), verstípusok (idő- és értékszembesítés, létösz-
szegzés) 

 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Színház– és drámatörténet – Madách Imre: Az ember tragé-
diája 

Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás A magyar színház történetének néhány sajátossága, drámairodalmunk helyze-
te a 19. század első felében.   
Alapvető drámai műfajok és formák. A romantika műfaji kevertsége 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/ interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az emberi létezés alapkérdéseinek értelmezése. Transzcendens és materiális 
létezés konfliktusa. Annak belátása, hogy a küzdés és a ráhagyatkozó hit 
egymás erősítői az ember életében. 
Olvasás, szövegelemzés, beszélgetés révén a mű megértésének támogatása (a 
tragédia műfaji változatának jellemzői, filozófiai, bölcseleti tartalmak), sajá-
tos drámai hősei; többféle világfelfogás egyidejű létezése; a drámai költe-
mény mibenléte). Műértelmezés többféle megközelítésből. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 
és munkaformák 

Kapcsolódá-
si pontok 

Taneszkö-
zök 

Madách Imre: Az em-
ber tragédiája – sok 
szempontú műértelme-
zés. 
 
A drámai költemény 
műfajának következ-
ménye a szerkezetre és 
hősökre. 
Felépítés (cselekmény-
szerkezet: keret- és 
történeti színek, sze-
mélyiségközpontúan / 
lírai szerkezet: temati-
kus, szétválás-sorozat).  
Problematika, történe-
lemszemlélet, bölcse-
leti háttér (szabadelvű-
ség és pozitivizmus).   
Az idő, tér, anyag sze-
repe az emberiség és 
különböző szellemi 
irányok történetében. 
 

A tanuló  
– megismeri a drá-
mai költemény 
műfaji változatának 
jellemzőit (filozófi-
ai, bölcseleti tar-
talmak), sajátos 
drámai hőseit; 
többféle világfelfo-
gás egyidejű létezé-
sét; 
 – értelmezi a mű-
vet (lehetőleg több-
féle megközelítés-
ből);  
– megismerkedik 
néhány műértelme-
zéssel, állásponttal;  
– lehetőség szerint 
megtekint egy 
színházi előadást 
(vagy felvételét), és 
közös elemzéssel 
értékelik az adott 

Tanulói tevékenységek 
szervezése 
pármunka, csoportmun-
ka, prezentációkészítés, 
listakészítés,  
rövid esszé, értelmezés, 
összehasonlítás, megbe-
szélés, vita, 
reflektálás 
 

Etika; filozó-
fia: filozófiai 
irányzatok a 
19. század-
ban. 
 
Dráma és 
tánc: szín-
házművészet, 
a mű színre-
vitele, dra-
matikus játé-
kok. 
 
Informatika: 
tájékozódás a 
Tragédia 
hazai és 
nemzetközi 
színházi elő-
adásairól, 
fordításairól. 

Internetes 
hozzáférés 
 
 
 
drámaelő-
adások 
részletei   
Tragédia-
illuszráci-
ók 
PowerPo-
int 
bemutató 



interpretációt és a 
mű színpadra állítá-
sának lehetőségeit;  
– műismereti mi-
nimuma: a Tragé-
dia (házi olvas-
mány) elemző fel-
dolgozása és me-
moriter: részlet(ek) 
a műből, valamint 
szállóigévé vált 
sorok; 
– alkalmassá válik 
a mű értelmezései-
nek kritikus befo-
gadására; egy szó-
beli érettségi téma-
kör anyagának 
összeállítására és az 
abban megjelölt 
feladat kifejtésére 

Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

drámai költemény, lírai dráma, bölcseleti mondanivaló, falanszter, ellenutó-
pia, pozitivizmus 

 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai epika és líra a romantika után 
(19. sz. második fele) 

Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás Romantika és realizmus, kritikus szemlélet, hőstípusok, karrierista hősök, 
felesleges hősök, hivatalnokfigurák, regényciklus, analitikus regény; ált. isk.: 
impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió; a műfordítások szerepe. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A környezet és származás hatása a hősök karakterére. Különböző világlátású 
művekben megjelenített témák, élethelyzetek elhelyezése többféle értelmezé-
si kontextusban, ezáltal az olvasói empátia, az esztétikai és erkölcsi ítélőké-
pesség fejlesztése. Alkotók vállalhatatlan politikai és morális szerepvállalá-
sának feldolgozása. 
A megjelenített erkölcsi, világképi és esztétikai problémák mérlegelése és 
értékelése. 
Az epikában a romantika és realizmus együtthatásának, folytonosságának 
felismertetése, a realista és naturalista stílusirányzat jellemzőinek értelmezé-
se. Felkészítés világirodalmi alkotások önálló értelmezésére, stílusirányzatok 
jellemzői jegyeinek felkutatására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Pedagógiai eljárá-
sok, módszerek, 
szervezési és 
munkaformák 

Kapcsolódá-
si pontok 

Taneszközök 

A realista és naturalis-
ta epika jellemzői (esz-
tétikai elvek, tematika, 
látásmód, stílus- és 
formajegyek) a 19. 
század közepétől; a 
prózaepika újításai 
(nézőpontok, síkváltá-

A tanuló  
– felismeri a roman-
tika és realizmus 
együtthatását, folyto-
nosságát az epikában; 
értelmezi a realista és 
naturalista stílus-
irányzat jellemzőit;  

Tanulói tevékeny-
ségek szervezése 
pármunka, cso-
portmunka, 
prezentációkészí-
tés 
listakészítés,  
rövid esszé, értel-

Vizuális kul-
túra; ének-
zene: 
impresszi-
onizmus, 
szimbolizmus 
más művé-
szeti ágakban 

zenei anyag, 
CD-lejátszó 
vagy interne-
tes hozzáfé-
rés 
képzőművé-
szeti diák, 
PowerPoint- 



sok, időszerkezet, poli-
fónia; új műfaji válto-
zatok) a kis- és nagy-
epikában.  
 
Impresszionizmus, 
szimbolizmus és a lírai 
műnem megújítása (pl. 
a személyiség, a lírai 
közvetlenség háttérbe 
szorulása, a látomás 
felszabadítása, 
objektivizálódás). 
 
Művek, szemelvények 
az angol/amerikai, 
francia, német és orosz 
irodalomból (pl. Emily 
Brontë, Dickens, Flau-
bert, Zola, Lev Tolsz-
toj, Dosztojevszkij 
alkotásaiból, illetve 
Baudelaire, Verlaine, 
Rimbaud, Rilke, 
Whitman) műveiből.  
 

– megismeri az imp-
resszionista és 
(pre)szimbolista eu-
rópai líra néhány 
sajátosságát; 
– képes egy válasz-
tott/kijelölt epikai 
alkotás (házi olvas-
mány) elemző bemu-
tatására a közös ér-
telmezés után; né-
hány lírai alkotás 
értelmezésére;  
– beszámolót / 
könyvajánlót készít-
het egyéni olvas-
mányélménye alapján 
a korszak szerzőinek 
műveiből;  
– műismeret: néhány 
mű / részlet pl. Emily 
Brontë, Dickens, 
Flaubert, Lev Tolsz-
toj, Dosztojevszkij 
alkotásaiból, illetve 
Baudelaire, Rimbaud, 
Rilke, Whitman mű-
veiből;  
 
– alkalmassá válik a 
korszakról, a szerzők-
ről, művekről szóló 
vélemények kritikus 
befogadására, egy 
lehetséges szóbeli 
tétel kifejtésére. 

mezés, összehason-
lítás, megbeszélés, 
vita, 
reflektálás 
 

bemutató 

Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

realizmus, naturalizmus, impresszionizmus, szimbolizmus; eszmeregény, 
polifonikus regény, tolsztojizmus, regényciklus, l’art pour l’art, tiszta költé-
szet, kötetkompozíció, hangulatlíra, prózavers, szabad vers, objektív líra, 
tárgyvers 

   
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – az európai dráma és színház a 
19. sz. második felében 

Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás Az európai dráma és színház néhány megelőző nagy korszaka (antikvitás, 
középkor, reneszánsz, klasszicizmus) és szerzője (Szophoklész, Shakespeare, 
Molière). A drámai műnem alapfogalmai (drámai szerkezet, jellem, nyelv). 
Arisztotelészi dramaturgia. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A személyiség tisztelete. A megjelenített élethelyzetek, konfliktusok értő és 
felelős megítélése, például az élethazugság témakörének morális vonatkozásai 
különböző művekben. A férfi-női társadalmi szerepek megértése. 
A romantika utáni drámatörténet néhány jellemző tendenciájának megvitatá-



sa, két jelentős szerző egy-egy alkotásának, figyelembevételével, újításaik, 
dramaturgiai sajátosságaik bemutatása. 
A művekről, színházi előadásokról alkotott álláspontok értelmezése. Dramati-
kus játékok. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Pedagógiai eljárá-
sok, módszerek, 
szervezési és 
munkaformák 

Kapcsolódá-
si pontok 

Taneszközök 

Az európai dráma és 
színház a 19. sz. má-
sodik felében – a kor-
szak drámairodalmá-
nak újdonságai és két 
drámai alkotás, két 
szerző dramaturgiája.  
 
Egy drámai mű elem-
zése a 19. század má-
sodik feléből (Ibsen: 
Babaszoba/Nóra – az 
ibseni dramaturgia 
sajátosságai, pl. az 
analitikus szerkesz-
tésmód felújítása, kö-
zépponti szimbólumok 
alkalmazása, reformá-
torok és rezonőrök, 
hangnemkeveredés 
stb.; a szerző problé-
mafelvetése, pl. házas-
sági válság, élethazug-
ság). 
 
Egy Csehov-mű elem-
ző bemutatása (Sirály). 
A csehovi dramaturgia 
sajátosságai (pl. a 
drámaiság fogalmi 
változása; drámaiat-
lan/lírai dráma; fősze-
replő-, konfliktusok és 
cselekmény-
nélküliség; csoportké-
pek/cselekvés-
képtelenség; párhuza-
mos monológok/fedett 
dialógusok, ironikus 
látásmód); új műfaji 
változatok, új játékstí-
lus. 

A tanuló 
– megismeri a roman-
tika utáni drámatörté-
net néhány jellemző 
tendenciáját;  
– elemzi két jelentős 
szerző egy-egy alko-
tását, újításaik figye-
lembevételé-vel, be-
mutatja dramaturgiá-
juk sajátosságait;  
– megismer néhány 
álláspontot a művek 
értelmezéséhez;  
– lehetőség szerint 
megtekint egy szín-
házi előadást (vagy 
felvételét), és közös 
elemzéssel értékelik 
az adott interpretáci-
ót;  
 – lehetőség szerint 
kidolgoznak egy-egy 
jelenetet az elemzett 
művekből;  
– műismereti mini-
muma: egy dráma a 
19. század második 
feléből és Csehov egy 
drámája;   
– alkalmassá válik a 
művek értelmezései-
nek kritikus befoga-
dására; egy szóbeli 
érettségi témakör 
anyagának összeállí-
tására és az abban 
megjelölt feladat 
kifejtésére. 

Tanulói tevékeny-
ségek szervezése 
pármunka, cso-
portmunka, 
prezentációkészí-
tés 
listakészítés, rövid 
esszé, értelmezés, 
összehasonlítás, 
megbeszélés, vita, 
reflektálás 
 

Dráma és 
tánc: 
színháztör-
ténet. 
 
Etika: a szer-
zői problé-
mafelvetések 
etikai szem-
pontú megvi-
tatása, értéke-
lése. 

internetes 
hozzáférés 
drámák fil-
mes 
feldogozá-sai 

Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

Drámaiatlan dráma, analitikus drámai szerkezet, párhuzamos monológ, élet-
hazugság. 

 
Tematikai egység/ Magyar irodalom a 19. század második felében – portré: Órakeret 



Fejlesztési cél Mikszáth Kálmán 10 óra 
Előzetes tudás Arany János életműve. Madách: Az ember tragédiája. 

Mikszáth Kálmán egy novellája, esetleg egy (kis)regénye (pl. Szent 
Péteresernyője); Gárdonyi Géza művei. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Néhány alapvető emberi léthelyzet megismerése (élet és halál, család, férfi–
nő, szerelem, gyermek, szülőföld, haza, törvény, bűn és bűnhődés). Az elbe-
szélő és állásfoglalásának viszonya az elbeszélő művekben. 
Annak belátása, hogy a régióhoz kötődés egyetemes emberi kérdések felveté-
sét is jelentheti. 
A 19. sz. második fele magyar irodalmának áttekintő megismertetése: sajá-
tosságok, néhány jellemző tendencia. (Petőfi és a népiesség továbbhatása, a 
líra alakulása, a századvég novellisztikájának néhány darabja).  
Mikszáth alkotói portréjának közvetítése, alkotásmódjának jellemzői, a no-
vellaelemző készség fejlesztése, a mikszáthi történetszövés megfigyelése, egy 
regény sok szempontú megközelítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Pedagógiai eljárá-
sok, módszerek, 
szervezési és 
munkaformák 

Kapcsoló-
dási pontok 

Taneszközök 

A 19. század második 
felének magyar iro-
dalmából néhány szer-
ző és mű(részlet) isme-
rete. 
Vajda János alkotói 
helyzete, költészetének 
jellemzői (legalább. 
egy műve –Húsz év 
múlva). 
A századvég és száza-
delő novellisztikája 
(Bródy Sándor: Remb-
randt eladja holttest-
ét),  
 
Mikszáth alkotásainak 
jellemzői, témák, mo-
tívumok és műfaji 
változatok az életmű-
vében;  
írásművészetének sajá-
tosságai, stílusszintézi-
se. 
A jó palócok novellái-
nak világa (legalább 
két mű elemzése).  
Egy Mikszáth-regény 
–Új Zrínyiász elemző 
értelmezése, sok 
szempontú megközelí-
téssel, pl. műfaji válto-
zat; szerkezet, jellem-

A tanuló 
– tisztában van a 
19. sz. második fele 
magyar irodalmá-
nak sajátosságaival, 
ismeri a korszak 
néhány jellemző 
tendenciáját (Petőfi 
és a népiesség to-
vábbhatásával);  
– megismeri a Pe-
tőfi és Ady közti, 
Arannyal részben 
párhuzamos líra 
helyzetét; Vajda és 
az Ady fellépése 
előtti költők szere-
pét; 
– a századvég 
novellisztikájának 
néhány darabját 
értelmezve fejleszti 
novellaelemzési 
készségét;  
– ismeri Mikszáth 
helyét a magyar 
regényirodalom 
történetében, alko-
tásmódjának jel-
lemzőit; képes egy 
regényének sok 
szempontú megkö-
zelítésére, saját 
álláspont kifejtésé-

Tanulói tevékeny-
ségek szervezése 
pármunka, cso-
portmunka, 
prezentációkészí-
tés 
listakészítés,  
rövid esszé, értel-
mezés, összehason-
lítás, megbeszélés, 
vita, 
reflektálás 
 
 

Etika: Mik-
száth művei-
ben felvetett 
erkölcsi kér-
dések megvi-
tatása, pl. a 
kapcsolatok 
világa, tör-
vény és lelki-
ismeret. 
 
Filozófia: a 
létre vonat-
kozó kérdé-
sek, etika, 
erkölcsfilozó-
fia. 
 
Földrajz: a 
földrajzi tér 
regionális 
szerveződése, 
a Mikszáth-
regény/ek- 
ben előfordu-
ló tájegysé-
gek, helyne-
vek 

internetes hoz-
záférés 
hangoskönyv 
 
verses CD 
CD lejátszó 
 
 



ábrázolás, elbeszélés-
technika, nézőpont, 
közlésformák, hang-
nemek; problematika 
(pl. megkésettség, 
dzsentriábrázolás). 
 

re és adott szem-
pontú, önálló no-
vellaértelmezésre; 
lehetőséget kap 
beszámoló / könyv-
ajánló készítésére 
egyéni olvasmány-
élménye alapján; 
– műismereti mi-
nimuma: Vajda 
János egy műve; 
Mikszáth egy regé-
nye (házi olvas-
mány) és két novel-
lája; 
– alkalmassá válik 
a művek értelmezé-
seinek kritikus 
befogadására; egy 
szóbeli érettségi 
témakör anyagának 
összeállítására és az 
abban megjelölt 
feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

Hangulatlíra, filozófiai dal, anekdotikusság. 

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Világirodalom – avantgárd irányzatok; a magyar avantgárd Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás Stílusirányzatok a századfordulón. 
További feltételek Személyi: művészettörténet tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Modernség és hagyomány kérdésfelvetései a magyar avantgárd irodalomban. 
Mondandó és esztétikum harca. 
Annak belátása, hogy az új művészi jelenségek befogadásában nyitottság és kriti-
kus szemlélet egyszerre szükséges. 
A 20. sz. eleji stílusirányzatok létrejöttének, a csoportok, programok szándékainak, 
esztétikai elveinek, poétikai megoldásainak feltárása. Dokumentumok megvitatása 
a magyar avantgárd sajátos helyzetéről, Kassák szerepéről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Pedagógiai eljárá-
sok, módszerek, 
szervezési és munka-
formák 

Kapcsolódási 
pontok 

Tanesz-
közök 

Világirodalom – 
avantgárd irányzatok. 
Formabontás és for-
maépítés (közös ten-
denciák a stílusirány-
zatokban). 
Futurizmus, expresszi-
onizmus, szürrealiz-
mus: néhány szemel-
vény az egyes irányza-

A tanuló 
– megismeri a 20. sz. 
eleji stílusirányzatok 
létrejöttét, a csopor-
tok, programok szán-
dékait, esztétikai 
elveit, poétikai meg-
oldásait;  
– a magyar avantgárd 
sajátos helyzetét, 

Tanulói tevékenysé-
gek szervezése 
pármunka, csoport-
munka, 
prezentációkészí-tés 
listakészítés,  
rövid esszé, értelme-
zés, összehasonlítás, 
megbeszélés, vita, 
reflektálás 

Vizuális kultúra; 
mozgóképkultúra 
és médiais-meret:  
az avantgárd a 
képzőmű-
vészetek-ben 
(futuriz-mus, exp-
resszi-onizmus, 
szürrea-lizmus, 
kubizmus, 

internetes 
hozzáférés 
képzőmű-
vészeti, 
kultúrtör-
téneti dia-
sorok, 
PowerPo-
int- bemu-
tató 



tok dokumentumaiból, 
illetve néhány irodalmi 
alkotás (Marinetti, 
Majakovszkij; Apolli-
naire, Éluard művei-
ből). 
A jellemzően nem 
irodalmi irányzatok 
(kubizmus, konstrukti-
vizmus, dada, stb.) 
néhány célkitűzése, 
formajegye. A magyar 
avantgárd sajátosságai, 
az aktivizmus prog-
ramja; Kassák Lajos 
szerepe (egy-két mű-
vének ismerete, Mes-
teremberek; A ló meg-
hal.... 
 

Kassák szerepét.  konstruk-tivizmus, 
dada); az expresz-
szi-onista és szür-
realista filmművé-
szet. 

film- 
részletek 

Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

Avantgárd, futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus, aktivizmus, szabad vers, 
szimultanizmus, önműködő írás, képvers. 

 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke Órakeret 2 óra 

Előzetes tudás A klasszikus modernség néhány irányzata és alkotója, a századvég magyar irodalma. 
További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Érvelő bemutatás: a Nyugat jelentősége a magyar kultúrtörténetben; a korban meg-
ismertetett stílusirányzatok, filozófiai, lélektani iskolák (Freud, Bergson) néhány 
jellemzőjének azonosítása. Értse egy folyóirat felépítését, tudjon benne tájékozódni 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Pedagógiai eljárá-
sok, módszerek, 
szervezési és 
munkaformák 

Kapcsolódá- 
si pontok 

Tan-eszközök 

A Nyugat mint fo-
lyóirat és mozgalom; 
szerkesztési elvek, 
szerkesztők, kritiku-
sok, nemzedékek; 
célkitűzések; filozó-
fiai és stílusirányza-
tok hatása, megis-
mertetése. 
Egy folyóirat (idő-
szaki kiadvány) pe-
riodicitása, felépíté-
se, folyóiratcikkek 
visszakeresése, hi-
vatkozása. 

A tanuló 
– felismeri a Nyu-
gat jelentőségét a 
magyar kultúrtörté-
netben;  
– alkalmazza a 
nemzedék-
korszakolást ké-
sőbbi tanulmányai 
során;  
– tudja a korban 
megismertetett 
stílusirányzatok, 
filozófiai, lélektani 
iskolák (Freud, 
Bergson) néhány 
jellemzőjét.  

Tanulói tevékeny-
ségek szervezése 
pármunka, cso-
portmunka, 
prezentációkészí-
tés 
listakészítés,  
rövid esszé, értel-
mezés, összehason-
lítás, megbeszélés, 
vita, 
reflektálás 
 

Informatika: 
dokumentumtí-
pusok, hivatko-
zás; tájékozó-
dás a PIM hon-
lapján (Nyugat) 
 
Filozófia: élet-
filozófiák, idő-
problémák. 

internetes hozzáférés 
 
PowerPoint 
bemutató 
 
folyóiratok 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

klasszikus modernség  



 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Életmű – Ady Endre Órakeret 10 óra  

Előzetes tudás A Nyugat; stílusirányzatok a századelőn 
További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Annak elfogadása, hogy a nemzethez kötődés, a sorsvállalás sokféle hangon és módon 
jelentkezhet. Hazaszeretet és haladás kérdései. Az etikai és művészi lét konfliktusai. 
Ady költészetének befogadása: főbb alkotói korszakai, költői szerepe, költészetének 
jellege. Műelemzések, összpontosítva Ady jellemző köteteire, szerkesztési módszerei-
re, lírai témáira, poétikai megoldásaira. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási 
képesség fejlesztése. 
Önálló, több szempontú műértelmezések megfogalmazása a művekről szóló vélemé-
nyek, elemzések értelmezésével is. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Pedagógiai eljárá-
sok, módszerek, 
szervezési és 
munkaformák 

Kapcsolódá-si 
pontok 

Taneszközök 

Ady Endre életműve.  
Kötet- és cikluskom-
pozíció; költői szerep-
vállalás, az innováció 
szándéka. 
Klasszikus modernség, 
szecessziós-
szimbolista látásmód; 
a versritmus megújítá-
sa. 
 
Meghatározó korszak-
ok (pl. költői indulás, 
világháború), kötetek 
(Új versek, Ahalottak 
élén), témák, motívu-
mok (pl. magyarság, 
istenes, létharc, láto-
másszerű tájvers, ars 
poetica; élet-halál, 
hajó, ugar) alapján  
jellemző alkotásainak 
értelmezése A Sion-
hegy alatt;Góg és Ma-
góg fia vagyok én...; 
Kocsi-út az éjszaká-
ban, még 4-5 mű vá-
lasztás szerint: 
Harc a Nagyúrral,A 
Tisza-parton,  A Szaj-
na partján, Az ős ka-
ján, Száz hűségű hű-
ség, Az eltévedt lovas, 
Sípja régi babonának, 
Őrizem a szemed, stb. 

A tanuló  
– ismeri az élet-
mű főbb alkotói 
korszakait; Ady 
helyét, költői 
szerepét a ma-
gyar irodalom 
történetében; 
költészetének 
jellegét; 
– tisztában van a 
20. eleji magyar 
irodalom sajátos-
ságaival és a 
megújítás szán-
dékával; 
– műelemzések 
során megismeri 
Ady jellemző 
köteteit, szer-
kesztési módsze-
reit, lírai témáit, 
poétikai megol-
dásait; 
– képes önálló 
versértelmezések 
megfogalmaz-
ására; 
– műismereti 
minimuma: A 
Sion-hegy alatt;  
Góg és Magóg fia 
vagyok én...; 
Kocsi-út az éj-
szakában és még 
4-5 mű (memori-

Tanulói tevékeny-
ségek szervezése 
pármunka, cso-
portmunka, 
prezentációkészí-
tés 
listakészítés,  
rövid esszé, értel-
mezés, összehason-
lítás, megbeszélés, 
vita, 
reflektálás 
 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgá- 
ri ismeretek: 
társadalmi mo-
dernizáció, 
városiasodás, a 
modern újság-
írás. 
 
Vizuális kultú-
ra: Ady-
illusztrációk, 
korabeli 
dokumentu-
mok. 

 
Földrajz: Ady-
emlékhe-lyek 

internetes hozzáférés 
vers CD-k,  
CD-lejátszó 
PowerPoint- 
bemutató 
illusztrációkportrék 
földrajzi, 
művelődés-történeti 
atlasz 
 
 
 
 
 



(memoriterek is) eset-
leg publicisztikája is). 
 
 

terek is) és ált. 
isk.; 
– képessé válik 
az Ady-életmű 
jellemzőinek 
bemutatására 
(legalább 10 lírai 
alkotás alapján); 
a műveiről szóló 
vélemények, 
elemzések értel-
mezésére, kriti-
kus befogadására; 
egy-egy szóbeli 
témakörben kije-
lölt feladat kifej-
tésére, memorite-
rek tolmácsolásá-
ra. 

Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód, tagoló vers, kötetkompozí-
ció, ciklikus szerkesztés. 

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Életmű – Babits Mihály Órakeret 
10 óra  

Előzetes tudás A Nyugatmint folyóirat és mozgalom. 
További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A lét erkölcsi aspektusai a háború, világégés idején. Betegség és prófétai 
küldetés értelmezési lehetőségei. A vívódó, az örök értékeket védő, a ma-
gyarság sorsát egyetemes horizontba helyező művek megismerése. 
Babits főbb alkotói korszakainak, helyének, szerepének megismertetése, mű-
értelmezések: jellemző témák, hangnemek, motívumok, poétikai megoldások 
feltárása. A jelentéstulajdonítás során kapcsolatkeresés az európai és a ma-
gyar irodalom nagy hagyományaival, kódjaival. A kreativitás, a képzelőerő, a 
képzettársítási képesség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Pedagógiai eljárá-
sok, módszerek, 
szervezési és 
munkaformák 

Kapcsolódá-si 
pontok 

Tan-
eszközök 

Babits Mihály életmű-
ve.  
Pályaszakaszok, köte-
tek, költői magatartás-
formák (pl. pályakez-
dés; világháborúk ide-
je; kései költészet); 
életérzések, világkép, 
értékrend, művészet-
felfogás (homo 
moralis); a bölcseleti, 
filozófiai érdeklődés 
hatásai. Magyarság és 
európaiság. 

A tanuló 
– ismeri az életmű 
főbb alkotói kor-
szakait; Babits 
helyét, szerepét a 
magyar irodalom és 
a Nyugat történeté-
ben; írásművésze-
tének jellegét;  
– tisztában van a 
Nyugat első nem-
zedéke tevékenysé-
gével, jelentőségé-
vel;   

 
 
Tanulói tevékeny-
ségek szervezése 
pármunka, cso-
portmunka, 
prezentációkészí-
tés 
listakészítés,  
rövid esszé, értel-
mezés, összehason-
lítás, megbeszélés, 
vita, 
reflektálás 

 
Vizuális kultú-
ra: Babits- 
portrék. 
 
Informatika: 
adattárak és 
internetes köz-
lés, (pl. a Nyu-
gat). 
 
Etika; filozófia: 
filozófiai, eti-
kai irányzatok 

 
internetes 
hozzáférés 
vers CD-k,  
CD-lejátszó 
PowerPoint 
bemutató 
illusztrációkp
ortrék 
film-részletek 
 



 
Szerepe a Nyugat 
mozgalmában; irodal-
mi kapcsolatai; esszé- 
és irodalomtörténet-
írói, műfordító tevé-
kenysége. 
 
Stílusirányzati sokszí-
nűsége (pl. impresszi-
onizmus, szecesszió, 
szimbolizmus); klasz-
szicizálás, antikizálás; 
hagyomány és mo-
dernség egysége.  
 
Jellemző lírai temati-
ka, költői magatartás 
Húsvét előtt; 
aprófétaszerep elutasí-
tása vagy vállalása, 
Mint különös hírmon-
dó; versszerkezetek, 
hangnemek, formák, 
motívumok gazdagsá-
ga  
Esti kérdés, Ősz és 
tavasz között; ars 
poeticus alkotások 
A lírikus epilógja; 
Cigány a siralomház-
ban; Csak posta voltál.  
 
A választott művekhez 
kacsolódó fogalmi 
ismeretek (pl. gyász-
dal, tárgyias költészet, 
ditirambus, könyör-
gésvers). 
A Jónás könyve, mint 
az ószövetségi példá-
zat parafrázisa. Jónás 
és az Úr magatartása. 
Nyelvhasználati és 
hangnemi összetettség. 
 

– műelemzések 
során megismeri 
Babits jellemző 
lírai témáit, poéti-
kai megoldásait és 
a Jónás könyvét;   
– képes Babits-
művek önálló ér-
telmezésének 
megfogalmazásá-
ra;  
– műismereti mi-
nimuma: Esti kér-
dés, Ősz és tavasz 
között és még egy-
két műve (memori-
ter is) és a Jónás 
könyve;  
– képessé válik a 
Babits-életmű jel-
lemzőinek bemuta-
tására (legalább 
négy lírai alkotás); 
a műveiről szóló 
vélemények, elem-
zések értelmezésé-
re, kritikus befoga-
dására; egy-egy 
szóbeli témakörben 
kijelölt feladat ki-
fejtésére, memori-
terek tolmácsolásá-
ra 

 és hatásuk 

Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

Bergsoni időszemlélet, ditirambus, prófétaság, küldetéstudat, rájátszás. 

 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Életmű – Kosztolányi Dezső Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás Kosztolányi egy novellája és lírai alkotása(i), memoriterek. 
További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 



A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Törekvés a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok szellemi hátterének 
megértésére, a morális gondolkodásra és ítéletalkotásra. A személyiség, az 
egyediség tisztelete, a közös emberi sorsból fakadó szolidaritás. 
Kosztolányi jellegzetes lírai témáira, poétikai megoldásaira összpontosító 
műelemzések. Kis- és nagyepikájából néhány jelentős darab értelmezése. A 
kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Pedagógiai eljárá-
sok, módszerek, 
szervezési és 
munkaformák 

Kapcsolódá-si 
pontok 

Tan-
eszközök 

Kosztolányi Dezső 
életműve.  
Pályaszakaszok, élet-
érzések, költői maga-
tartásformák; világkép, 
művészetfelfogás 
(homo aestheticus); 
stílusirányzatok (pl. 
impresszionizmus, 
expresszionizmus); 
viszonya az anya-
nyelvhez. 
 
Jellemző lírai temati-
ka; hangnemek, mű-
fajok, versciklusok (A 
szegény kisgyermek 
panaszai); Számadás-
kötet; kis- és nagy-
szerkezetek; ars poeti-
cák; legalább 4 lírai 
alkotás, köztük: Haj-
nali részegség, Halotti 
beszéd, Boldog szomo-
rú dal, Hajnali részeg-
ség, 
Novellák (A kulcs, 
Fürdés stb.) és novel-
laciklusok (Esti Kor-
nél-novellák). 
Egy Kosztolányi-
regény (Pacsirta) 
elemző értelmezése, 
sok szempontú meg-
közelítéssel, pl. műfaji 
változat; szerkezet, 
jellemábrázolás, 
elbeszéléstechnika, 
nézőpont, közlésfor-
mák, hangnemek, írói 
előadásmód; proble-
matika. 
 

A tanuló  
– ismeri az életmű 
főbb alkotói kor-
szakait; Kosztolá-
nyi helyét, szerepét 
a magyar irodalom 
történetében; írás-
művészetének jel-
legét;  
– tisztában van a 
Nyugat első nem-
zedéke tevékenysé-
gével, jelentőségé-
vel;   
– műelemzések 
során megismeri 
Kosztolányi jel-
lemző lírai témáit, 
poétikai megoldá-
sait; kis- és nagy-
epikájának néhány 
jelentős darabját;  
– képes lírai és 
epikai alkotások 
önálló értelmezésé-
nek megfogalmazá-
sára;  
– műismereti mi-
nimuma: Kosztolá-
nyi egy regénye és 
két novellája; lírai 
alkotásai (ált. isk. 
memoriter is), Haj-
nali részegség, 
Halotti beszéd és 
még egy-két műve 
(memoriter is); 
– képessé válik a 
Kosztolányi-életmű 
jellemzőinek bemu-
tatására (legalább 4 
lírai alkotás, egy 
regény, két novella 
alapján); a művei-
ről szóló vélemé-

Tanulói tevékeny-
ségek szervezése 
pármunka, cso-
portmunka, 
prezentációkészí-
tés 
listakészítés,  
rövid esszé, értel-
mezés, összehason-
lítás, megbeszélés, 
vita, 
reflektálás, 
 
 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: ur-
banizáció, kul-
turális élet, 
sajtó. 
 
Mozgóképkul-
túra és média-
ismeret: Kosz-
tolányi-művek 
filmes feldol-
gozásai.  
 
Etika; filozófia: 
filozófiai, lé-
lektani irányza-
tok, pl. a freu-
dizmus és hatá-
sa. 

internetes 
hozzáférés 
vers CD-k,  
CD-lejátszó 
PowerPoint 
bemutató 
illusztrációk 
portrék 
filmrészletek 
 



nyek, elemzések 
értelmezésére, kri-
tikus befogadására; 
egy-egy szóbeli 
témakörben kijelölt 
feladat kifejtésére, 
memoriterek tol-
mácsolására. 

Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

Versciklus, novellaciklus, példázat, lélektan. 

 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke Órakeret 
5 óra 

Előzetes tudás A klasszikus modernség néhány irányzata és alkotója, a századvég magyar 
irodalma. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az európai és magyar irodalmi hagyományok és modernség irányainak ösz-
szevetése, konfliktusai. A kozmopolitizmus és patriotizmus kérdésfelvetései. 
Annak felismerése, hogy a magyar kultúra sokszínű törekvések együttese. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Pedagógiai eljárá-
sok, módszerek, 
szervezési és 
munkaformák 

Kapcsolódá- 
si pontok 

Tan-eszközök 

Juhász Gyula költésze-
tének sajátosságai (pl. 
impresszionizmus, 
nosztalgia, emlékezés, 
legalább egy műve, pl. 
Tiszai csönd, Milyen 
volt; életképszerűség, 
leíró jelleg, Tápai lag-
zi.  
Tóth Árpád lírájának 
jellemzői; tematikája, 
hangnemei, formái 
(magányélmény, elé-
gikusság, impresszio-
nizmus stb., legalább 
egy-két műve, Esti 
sugárkoszorú. 
 

A tanuló 
– tudja a korban 
megismertetett 
stílusirányzatok, 
filozófiai, lélek-
tani iskolák (Fre-
ud, Bergson) 
néhány jellemző-
jét;   
– műismereti 
minimuma: Ju-
hász Gyula egy 
műve, Tóth Ár-
pád egy-két műve 

Tanulói tevékeny-
ségek szervezése 
pármunka, cso-
portmunka, 
prezentációkészí-
tés 
listakészítés,  
rövid esszé, értel-
mezés, összehason-
lítás, megbeszélés, 
vita, 
reflektálás 
 

Vizuális kultú-
ra; ének-zene: 
impresszioniz-
mus, 
szimboliz-mus, 
szecesszió más 
művészeti 
ágakban. 
 
Filozófia: élet-
filozófiák, idő-
problémák. 

internetes hoz-
záférés 
 
képzőművé-
zeti diasor,  
PowerPoint 
bemutató 
vers CD-k 
CD-lejátszó 
 
folyóiratok 

Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód, tagoló vers, kötet-
kompozíció, ciklikus szerkesztés 

 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Portré – Móricz Zsigmond Órakeret 6 
óra 

Előzetes tudás Realista és naturalista epika, Móricz legalább egy műve, pl. Hét krajcár vagy 
Légy jó mindhalálig/Pillangó/Árvácska 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív 
tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

Annak felismerése, hogy a különböző élethelyzetek, emberi kapcsolatok áb-
rázolása mögött a nemzet sorsáért való aggódás húzódik. A paraszti létforma 



céljai morális kérdései. 
Móricz helyének, alkotásmódja jellemzőinek megismertetése, alkotások több 
szempontú megközelítése; felkészítés önálló novellaelemzések megfogalma-
zására, megvitatására 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Pedagógiai eljárá-
sok, módszerek, 
szervezési és 
munkaformák 

Kapcsolódási 
pontok 

Tan-
eszközök 

Móricz alkotásainak 
jellemzői, írásművé-
szetének sajátosságai; 
naturalista és realista 
ábrázolásmódja. 
 
Tárgykörök, témák (pl. 
paraszti, dzsentri; sze-
génység) és műfaji 
változatok (novella, 
elbeszélés, történeti 
példázat, idill-típusú 
regény stb.).  
Novelláinak világa 
(legalább két mű 
elemzése, pl. Tragé-
dia, Szegény emberek, 
Barbárok). 
Egy Móricz-regény 
(pl. Úri muri, Roko-
nok, Sárarany, Az 
Isten háta mögött) 
elemző értelmezése, 
sok szempontú meg-
közelítéssel, pl. műfaji 
változat; szerkezet, 
jellemábrázolás, elbe-
szélés-technika, néző-
pont, közlésformák, 
hangnemek, írói elő-
adásmód; problemati-
ka (pl. vívódó hősök, 
dzsentri-ábrázolás). 
 

A tanuló  
– ismeri Móricz 
helyét a magyar 
epika történetében 
(Nyugat; népi írók 
mozgalma, Kelet 
Népe); alkotásmód-
jának jellemzőit;  
– képes néhány 
alkotásának sok 
szempontú megkö-
zelítésére, saját 
álláspont kifejtésé-
re és adott szem-
pontú, önálló műér-
telmezésre (novel-
laelemzések meg-
fogalmazására);  
– lehetőséget kap 
beszámoló / könyv-
ajánló készítésére 
egyéni olvasmány-
élménye alapján;  
– műismereti mi-
nimuma: Móricz 
egy regénye (házi 
olvasmány) és két 
novellája; 
– alkalmassá válik 
a művek értelmezé-
seinek kritikus 
befogadására; egy 
szóbeli érettségi 
témakör anyagának 
összeállítására és az 
abban megjelölt 
feladat kifejtésére 

 
tanulói tevékenysé-
gek szervezése 
pármunka, cso-
portmunka, 
prezentációkészí-
tés 
listakészítés,  
rövid esszé, értel-
mezés, összehason-
lítás, megbeszélés, 
vita, 
reflektálás 
 

 
Mozgóképkultúra 
és médiaismeret:  
Móricz-művek 
filmes, televíziós 
adaptációi (pl. 
Pillangó, Égi 
madár, Rokonok, 
Barbárok, Ár-
vácska). 

 
internetes 
hozzáférés 
 
filmfel-
dogozások 
részletei 
 
hangoskön
yvek 
illusztráci-
ók festmé-
nyek 

Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

Realista és naturalista ábrázolásmód, népi írók mozgalma. 

 
HT szerinti 10%: 11 óra 

• Életmű – Arany János – Ady Endre – Kosztolányi Dezső – Babits Mihály 
• Színház – és drámatörténet – az európai dráma és színház a 19. század második felé-

ben 
• Portré – Mikszáth Kálmán - Móricz Zsigmond 

HT szerinti emelt szintű: 36 óra 



• Életmű – Arany János – Ady Endre – Kosztolányi Dezső – Babits Mihály 
• Színház- és drámatörténet – Madách Imre: Az ember tragédiája – az európai 

dráma és színház a 19. század második felében 
• Világirodalom – az európai epika és líra a romantika után (19.század második fe-

le) – avantgárd irányzatok; a  magyar avantgárd 
• Portré – Mikszáth Kálmán – Móricz Zsigmond 
• Magyar irodalom – a Nyugat első nemzedéke 
 

 
12. évfolyam 

Évi óraszám: 96 óra 
HT szerinti 10%: 10 óra 
HT szerint szabadon tervezett: 16 óra (a 32óra/év 50%-a) 
HT szerinti emelt szintű: 32 óra  
Célok, fejlesztési feladatok 
Alapvető irodalomszemlélet az irodalmi művek egymásra utaltságának megértése és ennek 
példáiként az irodalmi szövegek összekapcsolódását bizonyító szövegek gyűjtése, megfigye-
lése, a rájátszás, az evokáció, intertextualitás, reflexió példáinak elemzése, végül annak né-
hány példával való bizonyítása, hogy az irodalom egyrészt folyamatos, másrészt történetileg vál-
tozó hagyomány. E témakörbe tartozó tevékenység műfaji, poétikai fogalmak változó jelenté-
sének megfigyelése, bizonyítása, a szépirodalom nyelvének megváltozását jelző jelenségek 
megfigyelése. Az önálló ismeretszerzés elengedhetetlen feltétele a rendszeres könyvtárhasz-
nálat (ide értve az internet adta lehetőségeket is), azaz az ismeretterjesztő (például műelemző, 
művelődéstörténeti, művészettörténeti, nyelvészeti) irodalom – audiovizuális, digitális forrá-
sok – alkotó felhasználása feljegyzés, beszámoló, értekezés, kiselőadás, hozzászólás, prezen-
táció formájában. E tevékenység része a hosszabb fölkészülést igénylő szóbeli és írásbeli fe-
ladatokhoz adott, illetve önállóan kialakított szempontokat követő anyaggyűjtés és válogatás 
többféle forrásból, jegyzet, vázlat, hivatkozás, forrásjegyzék készítése. Cél az irodalom határ-
területeihez tartozó modern kori alkotások feldolgozása, egy-két tipikus írott, digitális és fil-
mes-audiovizuális műfaj megismerése. A kortárs irodalmi élethez tartozik az irodalom megje-
lenéseinek kutatása, felismerése más közegekben (pl. filmen, rajzfilmen, televízióban, képre-
gényben, hangzó közegben – pl. hangoskönyv, rádiójáték, megzenésített vers –, digitális kö-
zegben – pl. internetes közlés, multimédiás kiadás –); az adaptáció, a műfajcsere jelensége, 
jellegzetes megoldásai a posztmodern, kortárs magas művészeti és szórakoztató művekben. 
Fontos feladat a szórakoztató irodalom hatásának, vonzerejének és csapdáinak értelmezése 
(pl. tipikus műfajainak, helyzeteinek, motívumainak bemutatása, kultuszalkotások megisme-
rése). 
 
A továbbtanulásra való fölkészülésként feladattá tehető egyéni „kutatómunka” alapján na-
gyobb lélegzetű dolgozat megírása, prezentáció készítése a könyvtárhasználat, digitális forrá-
sok alkalmazása, szakszerű anyaggyűjtés, rendezés, kidolgozás, forrásjelölés tudásanyagának 
hasznosításával; tematikus tájékozódás nyomtatott és elektronikus ismeretterjesztő informá-
cióforrásokban (például irodalmi adatbázisok, CD-ROM, magyar elektronikus könyvtár), iro-
dalmi és más kérdések megvitatásához információk kiválasztása és újrarendezése. 

 
A szűkebb régióhoz, településhez, a hazához való kötődés érzését erősíti a tájékozódás a ré-
gió, a település kulturális, irodalmi hagyományaiban a helyi kultúraközvetítő intézmények 
körében.  



 

A továbbhaladás feltételei 
− az avantgárd irányzatok néhány jellemző jegyének ismerete 
− József Attila életművének ismerete 
− Radnóti Miklós, Weöres Sándor, Pilinszky János költői portréjának bemutatása 
− világlátás és kifejezésmód Illyés Gyula, Németh László, Örkény István művészetében 
− ismeretek a kortárs magyar irodalomról 
− 20. századi világirodalom tematikai, formabeli változatosságának bemutatása néhány szerzőn 

keresztül 
− nagyepikai és drámai művek szóbeli és írásbeli bemutatása 
− adott szempontú műelemzés készítése közösen fel nem dolgozott kisepikai és lírai alkotásról 
− memoriter: legalább 3 vers a tanultakból, 15-20 soros epikai vagy drámarészlet 

 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula Órakeret  
8 óra  

Előzetes tudás Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, részlet; karcolat, paródia; esetleg: Eze-
regyéjszaka és Szindbád alakja. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interak-
tív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A nosztalgia és humor szerepe a műalkotásban és az ember önértelmezésében. 
A szereplőkkel, szituációkkal való azonosulás és mérlegelő kétség fejlesz-
tése. 
Az alkotói életútra összpontosító bemutatás: Karinthy és Krúdy helye a 
korszakban; alkotás- és látásmódjuk jellemzői. Önálló tájékozódás, művá-
lasztás, műértelmezések, összehasonlító elemzések. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Pedagógiai eljá-
rások, módsze-
rek, szervezési és 
munkaformák 

Kapcsolódá- 
si pontok 

Tan- 
eszközök 

Karinthy kisepikájá-
nak jellemzői válasz-
tott novella (pl. A 
cirkusz; Találkozás 
egy fiatalember-
rel;Barabbás) és a 
Tanár úr kérem kar-
colatgyűjtemény 
darabjai alapján.  
Humorfelfogása 
(humoreszkjei). 
Irodalmi karikatúrák 
(néhány, már meg-
ismert szerző /mű és 
paródiája) az Így 
írtok ti szemelvényei 
alapján. 
 

A tanuló 
– kijelöli Ka-
rinthy és Krúdy 
helyét a korszak-
ban (újságírás; 
Nyugat, illetve 
csoporthoz 
nemtartozás);  
– ismerialkotás- 
és látásmódjuk 
jellemzőit;  
– képes néhány 
alkotás értelme-
zésére, műelem-
zések kritikus 
befogadására, 
saját álláspont 
kifejtésére és 
adott szempontú, 

tanulói tevékeny-
ségek szervezése 
pármunka, cso-
portmunka, 
prezentációkészí-
tés 
listakészítés,  
rövid esszé, ér-
telmezés, össze-
hasonlítás, meg-
beszélés, vita, 
reflektálás 
 

Mozgóképkul-
túra és média-
ismeret: Hu-
szárik Zoltán 
Szindbádja. 
Karinthy mű-
veinek filmes 
adaptációi, 
műveinek 
előadóművé- 
szeti példái. 
 
Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: 
urbanizáció, 
városi élet 

internetes hoz-
záférés 
 
filmrészletek 
hangoskönyvek 
CD-k 
 
 



Krúdy Gyula írói 
világa, egyéni hangja 
legalább egy Szind-
bád-novella alapján 
(pl. Negyedik út, 
Ötödik út); anekdo-
tikusság, az idő és az 
emlékezés formaal-
kotó szerepe.  
A Krúdy-művek 
atmoszférájának, 
témáinak, alakjainak, 
motívumainak meg-
idézése (stílusimitá-
ciók, pl. Márai Sán-
dor: Szindbád haza-
megy; Huszárik Zol-
tán: Szindbád). 
 

önálló műmegkö-
zelítésre (pl. no-
vellaelemzések 
megfogalmazásá-
ra);  
– képessé válik 
összehasonlító 
elemzésekre (pár-
novellák, pl. A jó 
tanuló felel / 
Arossz tanuló 
felel; ellentétesek, 
pl. Magyar dol-
gozat / Röhög az 
egész osztály); mű 
és paródiája ösz-
szevetésére); no-
vellaciklus és film 
összehasonlító 
elemzésére;  
– műismeret: Ka-
rinthy (választha-
tó valamely mű-
ve); Krúdy egy 
novellája. 

Budapesten. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

humor, paródia, karcolat, novellaciklus, hasonmásalak, nosztalgia 

 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Az irodalom határterületei Órakeret 
4 óra  

Előzetes tudás Népköltészet, műköltészet, alkalmi költészet. Szórakoztató irodalom, 
slágerszöveg. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Igény és képesség erősítése az ízlés önálló, tudatos fejlesztésére. Felisme-
rése annak, hogy az irodalom többféle regiszter magában foglal; a köztük 
való választás esztétikai-erkölcsi igényességet is jelent. 
Az esztétikai és művészeti tudatosság alakítása, fejlesztése. Az irodalmi-
ság változó fogalmának áttekintése, példákkal. Több szempontot érintő 
megbeszélés az ízlésről, annak kontextusairól, alakulásáról. A művészet 
kultúraalkotó szerepének megfigyelése. Más kultúrák megismerésének 
igénye. Az érvelő képesség, a retorikai tudás továbbfejlesztése. Példával 
való bizonyítása, hogy az irodalom egyrészt folyamatos, másrészt történeti-
leg változó hagyomány. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Pedagógiai eljá-
rások, módsze-
rek, szervezési és 
munkaformák 

Kapcsolódá-
si pontok 

Taneszközök 

A szórakoztató iro-
dalom típusai, hatás-

A tanuló 
– tisztában van az 

tanulói tevékeny-
ségek szervezése 

Vizuális kul-
túra: kortárs 

internetes hoz-
záférés 



keltő eszközei és 
sajátos műfajainak 
jellemzői (pl. 
fantasy-irodalom, 
detektívregény, sci-
fi, lektűr; dalszöveg). 
 
Az irodalom filmen; 
filmes feldolgozá-
sok.  
 
Film- és könyvsike-
rek, divatjelenségek. 
 
Az irodalmi ismeret-
terjesztés főbb 
nyomtatott és elekt-
ronikus műfajai. 
A választott témához 
kapcsolódó fogalmi 
ismeretek. 
 

irodalmiság vál-
tozó fogalmával;  
– megérti az ízlés 
kontextuális füg-
gőségét; 
– alakul igénye és 
képessége az ízlés 
önálló fejlesztésé-
re;  
– fejlődik média-
tudatossága, esz-
tétikai és művé-
szeti tudatossága;  
– választhat mű-
elemzést/műaján-
lást egyéni ol-
vasmányélményei 
/filmélményei 
alapján; 
– a tárgykör kap-
csán alkalmassá 
válik a jelensé-
gekről /művekről 
szóló vélemé-
nyek, elemzések 
értelmezésére; 
egy-egy szóbeli 
témakör kifejtésé-
re. 

pármunka, cso-
portmunka, 
prezentációkészí-
tés 
listakészítés,  
rövid esszé, ér-
telmezés, össze-
hasonlítás, meg-
beszélés, vita, 
reflektálás 
 

művészet.  
 
Mozgókép-
kultúra és 
médiaismeret: 
filmes feldol-
gozások 
 
mediatizált 
kultúra. 
 
Ének-zene: a 
zene fogyasz-
tásának jelen-
ségei, zenei 
szubkultúrák.  
 

Társadalomis-
meret: a kultu-
rális fogyasztás 
társadalmi 
jellemzői; 
értékviták. 

zenei CD-k,  
CD-lejátszó 
PowerPoint 
bemutató 
 
illusztrációk 
képregények 
filmrészletek 
elektronikus-
újságok,  
szövegrészle-
tek, regények 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

ízlés, értelmezés, szórakoztatás, populáris kultúra, kultusz, divat, irodal-
mi ismeretterjesztés, digitális kultúra, (filmes) adaptáció. 

 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Életmű – József Attila Órakeret 
10 óra  

Előzetes tudás József Attila: Altató; Betlehemi királyok; Mama (alsó tagozat, memoriter 
is); művek az 5–8. évfolyamról (memoriter is). 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interak-
tív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Szerepköltészet és költői szerepek. Az esztétika hatása az önismeretre, a szemé-
lyiség harmóniájának útjai. Igény és képesség az ízlés önálló fejlesztésére. Egyén 
és közösség viszonyrendszerének ellentmondásossága. Annak felismerése, hogy a 
társadalmi-szociális elkötelezettség és az egyénre vonatkozó lételemzés egyszerre 
van jelen az életműben. Az életmű főbb alkotói korszakainak többféle megközelí-
tésmódot alkalmazó megismertetése. József Attila helye, szerepe a magyar iroda-
lom történetében; írásművészetének jellege. A komplex képek elemzése révén 
(is) a kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. 
Műelemzések: jellemző lírai témák, stílusirányzati jellemzők, poétikai 
megoldások feltárása. Felkészítés önálló versértelmezések megfogalmazá-
sára, vélemények, interpretációk befogadására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Pedagógiai eljá- Kapcsolódá- Tanesz-



 rások, módsze-
rek, szervezési és 
munkaformák 

si pontok közök 

József Attila életmű-
ve.  
Pályaszakaszok, 
életérzések, költői 
magatartásformák 
(Tiszta szívvel; Tu-
dod, hogy nincs bo-
csánat); világkép, 
költészetfelfogás Ars 
poetica; Thomas 
Mannüdvözlése). 
Stílusirányzatok (pl. 
expresszionizmus, 
szürrealizmus, Me-
dáliák) és stílusten-
denciák (pl. újnépi-
esség) hatása.  
 
Jellemző lírai tema-
tika (pl. Külvárosi 
éj; Óda; Nem emel 
föl); gondolati költé-
szet 1932–1934 kö-
zött (pl. Téli éjszaka, 
Reménytelenül; A 
város peremén); ké-
sei költészet (közéle-
ti, pl. Levegőt; A 
Dunánál; Hazám; 
szerelmi, pl. Nagyon 
fáj; tragikus önsors 
versek, pl. Karóval 
jöttél; Talán eltűnök 
hirtelen...). Vers-
szerkezetek, verstí-
pusok, hangnemek, 
formák, témák, mo-
tívumok (pl. gyer-
mek, éjszaka, külvá-
ros, bűntudat) gaz-
dagsága. 
Komplex költői ké-
pek (síkváltások).   
Hatása a későbbi 
költészetre (pl. Pi-
linszky, Nagy Lász-
ló). 

A tanuló 
– ismeri az életmű 
főbb alkotói korsza-
kait; József Attila 
helyét, szerepét a 
magyar irodalom 
történetében; írásmű-
vészetének jellegét;  
– műelemzések során 
megismeri József 
Attila jellemző lírai 
témáit, poétikai meg-
oldásait;  
– képes önálló versér-
telmezések megfogal-
mazására;  
– műismereti mini-
muma: 5-6 mű (8. 
évfolyamig, memori-
terekkel); valamint 
Külvárosi éj; Óda; 
Tudod, hogy nincs 
bocsánat és még 4-5 
műve (memoriter is); 
– képessé válik az 
életmű jellemzőinek 
bemutatására (lega-
lább 12 lírai alkotás 
alapján); a műveiről 
szóló vélemények, 
elemzések értelmezé-
sére, kritikus befoga-
dására; egy-egy szó-
beli témakörben kije-
lölt feladat kifejtésé-
re, memoriterek tol-
mácsolására. 

tanulói tevékeny-
ségek szervezése 
pármunka, cso-
portmunka, 
prezentációkészí-
tés 
listakészítés,  
rövid esszé, értel-
mezés, összeha-
sonlítás, megbe-
szélés, vita, 
reflektálás 
 

Informatika: 
könyvtári és 
internetes tájé-
kozódás József 
Attila doku-
mentumokról.  
 
Ének-zene: 
megzenésített 
költemények. 
 
Etika; filozófia: 
korabeli irány-
zatok és hatá-
suk; filozófiai 
kérdés-
felvetések. 

internetes 
hozzáférés 
vagy CD-
lejátszó 
zenei-CD, 
verses 
CD-k, 
képek, 
illusztrá-
ciók, 
PowerPo-
int bemu-
tató 



A választott művek-
hez kapcsolódó fo-
galmi ismeretek (pl. 
freudizmus, agitatív 
vers, szegényember-
vers, szonett-
koszorú) 
  
 
Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

komplex kép, síkváltás, szabad vers, létösszegzés, időszembesítés, ön-
megszólítás 

 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Világirodalom – epikai és lírai törekvések a 20. szá-
zadban és a kortárs irodalomban 

Órakeret  
8 óra  

Előzetes tudás Valóság és fikció, a bűntelenség és bűnösség, létbe vetettség filozófiai kérdései-
nek értelmezése 
Annak tudatosítása, hogy a modern korban ember és világ lehetőségeire, 
problémáira sokféle válasz születik, ezek megítélése és értékelése erkölcsi 
felelősséget igényel. 
A 20. századi irodalom néhány meghatározó tendenciájának megismerteté-
se. Művek, műrészletek feldolgozása, alkotói nézőpontok, látásmódok, 
témák, történeti, kulturális kontextusok megvitatása.  Az önálló olvasóvá 
válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és műválasztásokra, a vá-
lasztott művek önálló feldolgozására és megosztására. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interak-
tív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Valóság és fikció, a bűntelenség és bűnösség, létbe vetettség filozófiai kérdései-
nek értelmezése 
Annak tudatosítása, hogy a modern korban ember és világ lehetőségeire, 
problémáira sokféle válasz születik, ezek megítélése és értékelése erkölcsi 
felelősséget igényel. 
A 20. századi irodalom néhány meghatározó tendenciájának megismerteté-
se. Művek, műrészletek feldolgozása, alkotói nézőpontok, látásmódok, 
témák, történeti, kulturális kontextusok megvitatása.  Az önálló olvasóvá 
válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és műválasztásokra, a vá-
lasztott művek önálló feldolgozására és megosztására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Pedagógiai eljárá-
sok, módszerek, 
szervezési és mun-
kaformák 

Kapcsolódá- 
si pontok 

Tan-
eszközök 

Epikus művek (sze-
melvények, részletek 
a kis- és nagyepiká-
ból) 
pl. Kafka Az átválto-
zás; Thomas Mann 
Mario és a varázsló; 
Bulgakov: A Mester 
és Margaríta; Ca-

A tanuló 
– megismeri a 20. 
századi irodalom né-
hány meghatározó 
tendenciáját;  
– ismer néhány jel-
lemző, jelentős 20. 
századi epikus művet, 
részletet (pl. Bulga-

tanulói tevékenysé-
gek szervezése 
pármunka, cso-
portmunka, 
prezentációkészí-
tés 
listakészítés,  
rövid esszé, értel-
mezés, összehason-

Mozgókép-
kultúra és 
médiaismeret: 
filmes feldol-
gozások 

Internetes 
hozzáférés 
 
filmes 
feldolgozá-
sok, film-
részletek, 
verses CD-
k 



mus Sziszüphos mí-
tosza; Orwell 1984; 
Hrabal, Szolzsenyi-
cin alkotásaiból és 
kortárs művekből. 
A választott szerzők 
jellemző tematikája, 
kérdésfelvetése; 
formanyelvi, szó-
használati sajátossá-
gai.  
Művek és adaptáció-
ik összevetése. 
 
Lírai alkotások 
(szemelvények, rész-
letek). 
Legalább egy lírikus 
látásmódja egy-két 
művének elemző 
megközelítésével (T. 
S. Eliot). 
A választott szer-
zőkhöz, művekhez 
kacsolódó fogalmi 
ismeretek (pl. intel-
lektuális költészet, 
mitologizálás, mí-
toszregény, doku-
mentum-irodalom, 
parabola, egziszten-
cializmus). 
 

kov, Camus, Faulk-
ner, Hemingway, 
Hrabal, Kafka, Tho-
mas Mann, Orwell, I. 
B. Singer, Szolzse-
nyicin alkotásaiból) 
és kortárs szerzők 
epikai és lírai alkotá-
sait;  
– ismeri egy kiemel-
kedő lírikus portréját, 
egy-két művét (pl. T. 
S. Eliot);  
– képes önálló műér-
telmezések megfogal-
mazására;  
lehetőséget kap saját 
olvasmányélményei-
nek előadására (mű-
bemutatás / ajánlás). 

lítás, megbeszélés, 
vita, 
reflektálás 
 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

neoavantgárd, posztmodern, családregény, objektív líra, vezérmotívum, 
montázstechnika, abszurd 

 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – a 20. századi és a 
kortárs drámairodalom néhány törekvése 

Órakeret 6 óra  

Előzetes tudás Csehov és még egy 19. század végi szerző dramaturgiája. 
További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interak-
tív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A színházi hatásrendszer befogadása. A társadalmi, közösségi és egyéni 
konfliktusok hátterének megértése, a morális gondolkodás és ítéletalkotás 
kortárs műveken elemzése során. Annak elfogadása, hogy a művekben 
megjelenített konfliktusok átélése, megítélése segítséget ad a saját élet-
problémák felismerésében és megoldásában. A színház és a dráma alakulá-
sa, jellegzetes tendenciák. A drámai történetmondás sajátosságai. Színház 
és dráma kapcsolata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Pedagógiai eljárá- Kapcsolódá- Tan- 



 sok, módszerek, 
szervezési és mun-
kaformák 

si pontok eszkö-
zök 

A 20. századi 
és/vagy a kortárs 
drámairodalom egy-
két jellemző tenden-
ciája 
(pl. az epikus dráma, 
abszurd dráma, eg-
zisztencialista drá-
ma, groteszk szín-
ház, amerikai dráma-
irodalom köréből). 
 
Szemelvények, rész-
letek drámai művek-
ből, pl. Brecht Kurá-
zsi mama; Bec-
kett:Godot-ra várva; 
Dürrenmatt A fiziku-
sok); egy szerző, mű 
középpontba állítása. 
 
A választott szer-
zőkhöz, művekhez 
kacsolódó fogalmi 
ismeretek (pl. epikus 
színház, elidegenítő 
effektusok, song, 
tézisdráma, abszurd 
dráma, példázatos-
ság, groteszk komé-
dia, paradoxon). 

A tanuló  
– megismeri a 20. 
századi és/vagy kor-
társ dráma és színház 
néhány jellemző ten-
denciáját;  
– elemez egy-két 
jelentős 20. századi 
vagy kortársalkotást, 
újításaiknak (vagy a 
hagyomány és újítás 
kettősségének) figye-
lembevételével; be-
mutatja dramaturgiá-
juk sajátosságait;  
– megismer néhány 
álláspontot a művek 
értelmezéséhez;  
– lehetőség szerint 
megtekint egy szín-
házi előadást/ felvé-
telét, és közös elem-
zéssel értékelik az 
adott interpretációt;  
– lehetőség szerint 
kidolgoznak egy-egy 
jelenetet az elemzett 
művekből;  
– alkalmassá válik a 
művek értelmezései-
nek kritikus befoga-
dására. 

tanulói tevékenysé-
gek szervezése 
pármunka, csoport-
munka, 
prezentációkészí-tés 
listakészítés,  
rövid esszé, értelme-
zés, összehasonlítás, 
megbeszélés, vita, 
reflektálás 
 

Dráma és 
tánc: színház-
történet, szín-
házművészet 

dráma-
előadá-
sok rész-
letei   
színpad-
képek 
Power-
Point 
bemuta-
tó 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Epikus színház, abszurd dráma. 

 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Portré – Radnóti Miklós Órakeret 4 óra 

Előzetes tudás Radnóti egy-két műve, köztük: Nem tudhatom (memoriter is). 
Klasszicizálás, antikvitás; idill, tragikum; az ekloga műfajának története. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interak-
tív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Radnóti egy-két műve, köztük: Nem tudhatom (memoriter is). 
Klasszicizálás, antikvitás; idill, tragikum; az ekloga műfajának története. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Pedagógiai eljárá-
sok, módszerek, 

Kapcsolódá- 
si pontok 

Tan- 
eszkö-



szervezési és mun-
kaformák 

zök 

Radnóti Miklós port-
réja. 
Életút és életmű egy-
sége (haláltudat, 
munkaszolgálat, lá-
gervers; idill és tra-
gikum). A kor jel-
lemzői (Járkálj csak, 
halálraítélt!), Rad-
nóti tragédiája és 
költői magatartás-
formái (jóság, tilta-
kozás, lázadás, em-
lékezés, emberség, 
hazaszeretet, hitvesi 
költészet, Tétova 
óda,  
Jellemző műfajok, 
témák, életérzések 
költészetében; műve-
inek formai és stilá-
ris sajátosságai 
(avantgárd, szabad 
vers, klasszicizálás 
stb.). 
Eklogaciklusa (a 
Hetedik ecloga és 
legalább még egy 
mű alapján Nyolca-
dik ecloga.  A Tajté-
kos ég és a bori no-
tesz Razglednicák). 
 

A tanuló  
– tisztában van Rad-
nóti életművének 
jellegével; a költő 
helyével, szerepével a 
magyar irodalom 
történetében; Vergili-
us rá tett hatásával; 
– felismeri jellemző 
műfajait, versformáit; 
– műismereti mini-
muma: Nem tudha-
tom, Hetedik ecloga 
és még két műve; 
– Radnóti kapcsán 
alkalmassá válik le-
galább 4 alkotásának 
és a műveiről szóló 
véleményeknek, 
elemzéseknek az ér-
telmezésére; egy-egy 
szóbeli témakör kifej-
tésére; memoriterek 
tolmácsolására. 

tanulói tevékenysé-
gek szervezése 
pármunka, cso-
portmunka, 
prezentációkészí-
tés 
listakészítés,  
rövid esszé, értel-
mezés, összehason-
lítás, megbeszélés, 
vita, 
reflektálás 
 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: 
munkaszolgálat, 
munkatábor.   
 
Földrajz: em-
lékhelyek, Rad-
nóti életének, 
sorsának hely-
színei 

interne-
tes hoz-
záférés 
vagy 
CD-
lejátszó 
 
verses 
CD-k 
 
 
térké-
pek, 
 
emlék-
helyek 
bemuta-
tása  
 
Power-
Point 
bemuta-
tató 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

eklogaciklus, idill és tragikum, razglednica 

 
Tematikai egy-
ség/ Fejlesztési 
cél 

Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky 
János, Weöres Sándor, Ottlik Géza 

Órakeret 15 óra  

Előzetes tudás A 20. századi magyar irodalom néhány jelentős szerzőjének már megismert 
életműve vagy portréja. 

További feltéte-
lek 

Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív 
tábla 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az erkölcs, egyén és közösség viszonyának kérdései lírai és prózai alkotá-
sokban. Annak belátása, hogy a magyar irodalom sokféle művészi törekvés 
egysége. 
A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes alko-



tókra jellemző beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alkotás összevetése. 
A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. 
 Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és művá-
lasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására és megosztására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Pedagógiai eljá-
rások, módsze-
rek, szervezési 
és munkafor-
mák 

Kapcsolódá- 
si pontok 

Tan- 
eszközök 

Szabó Lőrinc 
költészetének 
jellege, pl. a Lóci-
versek, Az Egy 
álmai; a Semmiért 
egészen és vers-
ciklusainak (pl. a 
Tücsökzene) né-
hány darabja 
alapján. 
 
Weöres Sándor 
költészetének 
tematikus és for-
mai változatossá-
ga (Rongysző-
nyegalapján); 
gondolati költé-
szete; szerepver-
sei, stílusutánzatai 
(pl. a Psyché 
szemelvényei).  
Pilinszky János 
világlátásának 
tükröződése köl-
tészetében; alko-
tásmódjának, poé-
tikai megoldásai-
nak, motívumai-
nak sajátosságai 
(a Harmadnapon 
és még egy műve 
alapján, Négyso-
ros, Harbach 
1944, Apokrif 
stb.).  
Márai Sándor 
életműve néhány 
epikus szemel-
vény alapján (Egy 
polgárvallomá-

A tanuló 
– tisztában van az 
adott 20. századi 
szerzők életművé-
nek jellegével; az 
alkotók helyével, 
szerepével a ma-
gyar irodalom 
történetében;   
– műismereti mi-
nimum: Szabó L., 
Weöres S. (ált. 
isk. is); Szabó 
Lőrinc egy-két 
műve, Weöres 
Sándor egy-két 
műve; Pilinszky 
János Harmadna-
pon és még egy 
műve; 
– választhat: Má-
rai Sándor egy-két 
alkotása; Ottlik 
Géza egyik műve;  
– a szerzők kap-
csán alkalmassá 
válik a műveikről 
szóló vélemé-
nyeknek, elemzé-
seknek az értel-
mezésére; egy-egy 
szóbeli témakör 
kifejtésére (érett-
ségi követelmény-
rendszer); memo-
riterek tolmácso-
lására. 

tanulói tevé-
kenységek szer-
vezése 
pármunka, cso-
portmunka, 
prezentációkészí
-tés 
listakészítés,  
rövid esszé, ér-
telmezés, össze-
hasonlítás, meg-
beszélés, vita, 
reflektálás 
 

Mozgóképkul-
túra és mé-
diaismeret: 
Bódy Gábor: 
Psyché. 
 
Informatika: 
adattárak, 
honlapok, 
önálló tájéko-
zódás pl. a 
Márai-és az 
Ottlik- kul-
tuszról 

internetes hozzáfé-
rés   
verses CD-k, 
CD-lejátszó, 
hangoskönyvek 
filmrészletek 



sai; ; esszérészlet 
(pl. Füves könyv) 
és lírai alkotás 
(Halotti beszéd) 
alapján; az emig-
ráns léthelyzet 
hatása. 
Ady Endre publi-
cisztikájából rész-
let (pl. Ismeretlen 
Korvin-kódex 
margójára, Kosz-
tolányi Dezső 
esszérészlet (pl. 
Ábécé a fordítás-
ról és ferdítésről), 
Illyés Gyula esz-
szérészlet Puszták 
népe Ottlik Géza: 
Iskola a határon 
– sok szempontú 
regényértelmezés. 
A választott szer-
zőkhöz, művek-
hez kacsolódó 
fogalmi ismere-
tek. 
Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

szerepvers, stílusutánzás, négysoros 

 
 
 
Tematikai egy-
ség/ Fejlesztési 
cél 

Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény 
István, Nagy László 

Órakeret 12 
óra 

Előzetes tudás Képesség lírai, epikai művek, drámák értelmezésére, önálló feldolgozására. 
További feltéte-
lek 

Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív 
tábla 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és műválasztások-
ra, a választott művek önálló feldolgozására, értelmezésére és a kapcsolatos vélemé-
nyek megosztására. 
Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-társadalmi 
együttérzés változatos módon, műfajban és tematikában szólalhat meg. 
Szerzők több szempontú bemutatása, életművük jellege, szerepük a magyar 
irodalomban. Téma, hangnem, beszédhelyzet és műfaj összefüggéseinek 
megfogalmazása néhány jellegzetes példán. Egy-egy mű korabeli és mai ha-
tása (pl. Egy mondat a zsarnokságról; egyperces novellák). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Pedagógiai el-
járások, mód-

Kapcsolódá- 
si pontok 

Taneszközök 



szerek, szerve-
zési és munka-
formák 

Illyés Gyula lírá-
jának sajátosságai 
az Egy mondat a 
zsarnokságról és 
más műve alapján 
(pl. Bartók, Ko-
szorú); az iro-
dalmi szociográ-
fia műfaja, l. 
Puszták népe 
(részletek).  
Németh László 
egy regénye (pl. 
Iszony) vagy egy 
drámája (Villám-
fénynél) 
 
Nagy László köl-
tői világa, alko-
tásmódja (pl. 
népiesség, hosz-
szúénekek, mon-
tázstechnika, kép-
rendszer, portré-
vers, képvers) 
egy-két műve 
alapján (Ki viszi 
át a szerelmet; 
József Attila!; 
Menyegző). 
Örkény István 
groteszk látás-
módja néhány 
egyperces novella 
és / vagy a Tóték 
alapján. A válasz-
tott szerzőkhöz, 
művekhez kacso-
lódó fogalmi is-
meretek. 

A tanuló 
– tisztában van az 
adott 20. századi 
szerzők életművé-
nek jellegével; az 
alkotók helyével, 
szerepével a ma-
gyar irodalom 
történetében;   
– műismereti mi-
nimuma: Illyés 
Gyula egy műve;  
– továbbá választ-
hat: Németh Lász-
ló egy műve; Ör-
kény István né-
hány műve; Nagy 
László egy-két 
műve; esszérészlet 
Illyés Gyula, Né-
meth László mű-
veiből;  
– a szerzők kap-
csán alkalmassá 
válik a műveikről 
szóló vélemé-
nyeknek, elemzé-
seknek az értel-
mezésére; egy-egy 
szóbeli témakör 
kifejtésére (érett-
ségi követelmény-
rendszer); memo-
riterek tolmácso-
lására. 

tanulói tevé-
kenységek szer-
vezése 
pármunka, cso-
portmunka, 
prezentációkészí
-tés 
listakészítés,  
rövid esszé, ér-
telmezés, össze-
hasonlítás, meg-
beszélés, vita, 
reflektálás 
 

Mozgókép-
kultúra és 
médiaisme-
ret: Örkény 
műveinek 
filmes adap-
tációi.  
 
Informatika: 
internetes 
közlés, adat-
tárak –önálló 
tájékozódás 

internetes hozzáfé-
rés vagy CD-
lejátszó, 
verses CD-k, 
 filmrészletek 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Népi írók mozgalma, irodalmi szociográfia, hosszúének, portrévers, képvers, 
groteszk látásmód, egyperces novella. 

 
Tematikai egy-
ség/ Fejlesztési 
cél 

Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti tájékozó-
dás – Portrék, látásmódok a 20. század magyar 
irodalmából (választható szerzők, művek) 

Órakeret 8 óra  

Előzetes tudás A 20. századi magyar irodalom jellemzői (életművek, portrék, látásmódok). 



További feltéte-
lek 

Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív 
tábla 

A tematikai egy-
ség nevelési-
fejlesztési céljai 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és művá-
lasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, értelmezésére és a 
kapcsolatos vélemények megosztására. A magyar irodalom sokféleségének, 
határokon átnyúló egységének megbecsülése. 
Művelődéstörténeti és irodalomtörténeti tájékozódás, irányzatok, csoportok, 
szerzők sajátosságai. A 20. század különböző korszakainak kulturális, iro-
dalmi törekvései. Különböző típusú, terjedelmű és műfajúepikai, lírai művek, 
továbbá esszék elemzése, értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Pedagógiai eljá-
rások, módsze-
rek, szervezési és 
munkaformák 

Kapcsolódá- 
si pontok 

Tan- 
eszközök 

Választás alapján 
művek, szemelvé-
nyek 20. századi:  
– szépprózai alko-
tásokból, pl. Gion 
Nándor, Mészöly 
Miklós, Nyirő Jó-
zsef (pl. Úz Bence, 
Kopjafák), Szabó 
Magda (pl. Abi-
gél), Sánta Ferenc 
(pl. Sokan vol-
tunk), Sütő András 
műveiből;  
- lírikusok mun-
kásságából, pl. 
Áprily Lajos, Dsi-
da Jenő, Nemes 
Nagy Ágnes, Or-
bán Ottó, Sinka 
István, Szilágyi 
Domokos egy-két 
műve;  
– értekező prózai 
művekből, esszék-
ből, pl. Nemes 
Nagy Ágnes, 
Szerb Antal és 
mások műveiből, 
például Szabó De-
zső Adyról írt esz-
széiből. 
Művelődés- és 
irodalomtörténeti 
tájékozódás: a 

A tanuló 
– tisztában van a 
választott 20. szá-
zadi szerzők élet-
művének jellegé-
vel; az alkotók he-
lyével, szerepével a 
magyar irodalom 
történetében;  
– megismeri a szá-
zad irodalmának 
néhány törekvését, 
sajátosságát (nem-
zeti konzervatív 
irodalom, népi írók 
mozgalma, határon 
túli magyar és 
emigráns iroda-
lom);  
– választhat mű-
elemzést / műaján-
lást egyéni olvas-
mányélményei 
alapján;   
– a szerzők kapcsán 
alkalmassá válik a 
műveikről szóló 
véleményeknek, 
elemzéseknek az 
értelmezésére; egy-
egy szóbeli téma-
kör kifejtésére, 
memoriterek tol-
mácsolására. 

tanulói tevékeny-
ségek szervezése 
pármunka, cso-
portmunka, 
prezentációkészí-
tés 
listakészítés,  
rövid esszé, ér-
telmezés, össze-
hasonlítás, meg-
beszélés, vita, 
reflektálás 
 

Informatika: 
internetes köz-
lés, irodalmi 
adattárak és 
honlapok. 

film-
feldolgozások 
részletei 
verses CD-k, 
internetes kap-
csolat vagy CD-
lejátszó 



nemzeti konzerva-
tív irodalom, a 
népi írók mozgal-
ma, a határon túli 
és emigráns iroda-
lom. 
A választott szer-
zőkhöz, művekhez 
kacsolódó fogalmi 
ismeretek. 
 
Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Művelődéstörténet, irodalomtörténet, nézőpont, nézőpontváltás, nemzeti 
konzervatív irodalom, parabola, intertextualitás; költői attitűd, költői szerep; 
Kárpát-medencei, erdélyi irodalom; emigráns irodalom; „ötágú síp”. 

 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból (választ-
ható szerzők, művek) 

Órakeret 10 
óra  

Előzetes tudás A 20. és 21. századi magyar irodalom tendenciái 
További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interak-
tív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és műválasztá-
sokra, a választott művek önálló feldolgozására, értelmezésére és a kapcsolatos 
vélemények megosztására. 
Annak a belátása, hogy a kortárs törekvések megismerése segíti a körülöt-
tünk levő világ megértését és megítélését. 
Kortárs irodalom: a tájékozottság növelése, az eligazodás támogatása; a 
fogalmi műveltség bővítése. Kortárs alkotások értelmezése, a művekről 
szóló vélemények, elemzések mérlegelése. A kortárs irodalmi élet több 
szempontú bemutatása. Kertész Imre Sorstalanság című regényének fel-
dolgozása. 
Az elektronikus tömegkommunikáció és az irodalom kölcsönhatásának új 
jelenségei. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Pedagógiai eljárá-
sok, módszerek, 
szervezési és munka-
formák 

Kapcsolódá- 
si pontok 

Tan- 
eszkö-
zök 

Szemelvények a kor-
társ szépprózai alko-
tásokból, lírai mű-
vekből, esszéiroda-
lomból. 
A kortárs dráma és 
színház világa (egy 
választott mű elem-
zése).   
Irodalmi díjak és 
díjazottak (a Nobel-
díjas: Kertész Imre 
Sorstalanság című 

A tanuló 
– tisztában van a kor-
társ irodalomból vá-
lasztott szerzők élet-
művének jellegével; 
az alkotók helyével, 
szerepével; 
– megismeri a kortárs 
irodalom néhány tö-
rekvését, sajátossá-
gát, a posztmodern, 
digitális irodalom, 
hangoskönyv fogal-

 
tanulói tevékenységek 
szervezése 
pármunka, csoport-
munka, 
prezentációkészí-tés 
listakészítés,  
rövid esszé, értelme-
zés, összehasonlítás, 
megbeszélés, vita, 
reflektálás 
 

 
Mozgóképkul-
túra és média-
ismeret: az 
elektronikus 
tömegkom-
munikáció és 
az irodalom 
kölcsönhatá-
sának új je-
lenségei. 
 
Informatika: a 

 
interne-
tes hoz-
záférés 
 
drámák 
film-
feldol-
gozásai - 
részle-
tek, 
kritikai 
folyó-



regénye). 
Kortárs irodalmi 
élet. 
A választott szer-
zőkhöz, művekhez 
kacsolódó fogalmi 
ismeretek. 
Tájékozódás az iro-
dalmi és könyvtári 
adatbázisok, blogok, 
kritikai folyóiratok 
között. 
 
Önálló olvasmány-
választás szempont-
jai, indoklása, érté-
kelése, mások szem-
pontjainak értelme-
zése. 
 

mát; 
– választhat műelem-
zést 
/műajánlást egyéni 
olvasmányélményei 
alapján; 
– értelmez egy kor-
társ drámai alkotást 
(lehetőleg megtekinti 
színházban 
/felvételről);  
– információkat sze-
rez a kortárs irodalmi 
életről (könyvünne-
pek, sikerkönyvek); 
irodalmi díjakról (pl. 
Kertész Imre Nobel-
díjas Sorstalanság 
című regényéről);  
– a szerzők kapcsán 
alkalmassá válik a 
műveikről szóló vé-
leményeknek, elem-
zéseknek az értelme-
zésére; egy-egy szó-
beli témakör kifejté-
sére, memoriterek 
tolmácsolására. 

digitális köz-
lés példái. 

iratok, 
interne-
tes 
irodalmi 
lapok, 
blogok 
 
 
irodalmi 
díjak 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

kortárs nyilvánosság, nyomtatott és internetes folyóiratok, hangoskönyv, 
digitális közlés 

 
Tematikai egy-
ség/ Fejlesztési 
cél 

Regionális kultúra Órakeret 2 óra  

Előzetes tudás A választott tárgyhoz kapcsolódó irodalmi ismeretek. 
További feltéte-
lek 

Személyi: magyar szakos tanár 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív 
tábla 

A tematikai egy-
ség nevelési-
fejlesztési céljai 

Azonosulás a szűkebb-tágabb tájegység történeti és jelenkori értékeivel, a 
regionális kötődés erősítése. Irodalmi emlékhelyek, nemzeti identitás. Eliga-
zodás, tudás- és tapasztalatszerzés a tájegység/település/kerület/iskola stb. 
kulturális, irodalmi hagyományairól, irodalmi emlékhelyeiről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 

Pedagógiai eljá-
rások, módsze-
rek, szervezési és 
munkaformák 

Kapcsolódási 
pontok 

Taneszközök 

A régió, tájegység, 
település, kerület, 
iskola kulturális, 
irodalmi, múltbeli 

A tanuló 
– tisztában van a 
tájegység / telepü-
lés / kerület / iskola 

tanulói tevékeny-
ségek szervezése 
pármunka, cso-
portmunka, 

Vizuális kultú-
ra; hon és 
népismeret; 
földrajz; tör-

intenetes hozzá-
férés 
ismertető-
füzetek 



és jelen hagyomá-
nyai (pl. kisebbsé-
gi irodalom, folk-
lór, múzeum, szín-
ház stb.); 
az ide kötődő, eh-
hez kapcsolódó 
szerző(k) irodalmi 
műve(i). 
Irodalmi emlékhe-
lyek (szülőház, 
emlékszoba, kiállí-
tás, múzeum, te-
mető, színház 
stb.). 
A választott tárgy-
hoz kapcsolódó 
fogalmi ismeretek. 

stb. kulturális, iro-
dalmi hagyomá-
nyaival, 
 
– ismer irodalmi 
emlékhelyeket;   
a tematika kapcsán 
alkalmassá válik 
egy szóbeli téma-
kör kifejtésére 
(érettségi követel-
ményrendszer). 

prezentációkészí-
tés 
listakészítés,  
rövid esszé, ér-
telmezés, össze-
hasonlítás, meg-
beszélés, vita, 
reflektálás 
 

ténelem, tár-
sadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: 
régió, tájegy-
ség, történel-
mi emlékezet, 
hagyomány. 
 
 

szórólapok, 
kiadványok 
emlékhelyekről
múzeumokról, 
ismertetőfilmek, 
színházi  
ismertetők, 
helyi irodalmi 
lapok, folyóirat-
ok 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

régió, regionalitás, hagyomány, kisebbség, nemzetiség, folklór, az irodalom 
„földrajza”, interkulturalitás, kulturális emlékezet 

 
HT szerinti 10%: 10 óra 

• Életmű – József Attila 
• Színház- és drámatörténet – a 20. századi és a kortárs drámairodalom néhány törekvé-

se 
• Portré- Radnóti Miklós 
• Portrék, látásmódok a 20. század magyar irodalmából 
• Regionális kultúra 

HT szerinti szabadon tervezett: 16 óra 
• Látásmódok – Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula 
• Életmű – József Attila 
• Világirodalom – epikai és lírai törekvések a 20. században és a kortárs irodalomban 
• Portré – Radnóti Miklós – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky János, Weöres Sán-

dor, Ottlik Géza 
• Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból 
• Regionális kultúra 
• HT szerinti emelt szintű: 32 óra 
• Látásmódok – Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula – Illyés Gyula, Németh László, 

Örkény István, Nagy László 
• Életmű – József Attila 
• Világirodalom – epikai és lírai törekvések a 20. században és a kortárs irodalom-

ban 
• Színház- és drámatörténet – a 20. századi és a kortárs drámairodalom néhány tö-

rekvése 
• Portré – Radnóti Miklós – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky János, Weöres 

Sándor, Ottlik Géza 
• Portrék, látásmódok a 20. század magyar irodalmából 
• Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból 
• Regionális kultúra 



 



Történelem, társadalom és állampolgári ismeretek 

A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, jellegét 
tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú. Olyan nevelő-oktató tevékenység, amelynek 
célja az általános történelmi műveltség kiterjesztése és elmélyítése, valamint a magasabb műveltség 
megalapozása. A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van a tanulói személyiség fejlődésé-
ben, társadalmi cselekedeteik tudatosulásában. Fontos a történelmi eseményekben részt vevő egyének 
és csoportok nézeteinek és tetteinek megismerése, az ezek mögött húzódó motívumok, szándékok és 
élethelyzetek felismerése és megértése, a résztvevők felelősségének belátása. 
 
Az iskola és benne a történelemtanítás egyik fő feladata értékek közvetítése. Olyan alapvető normák-
ról, értékekről van szó, mint a nemzeti azonosságtudat kialakítása a magyar történelem feldolgozásá-
val; az európai és egyetemes demokratikus értékrend kialakítása az egyetemes történelem elemzésével. 
Ezeken túl a társadalomismereti modulok és tantárgyrészek segítségével sor kerül a demokratikus 
gondolkodásra és magatartásra nevelésre; az állampolgári feladatokra és a tudatos közéleti részvételre 
való felkészítésre; az alapvető személyiségi és emberi jogok, valamint erkölcsi normák megismerésére 
és tiszteletére; az egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismeretek és képességek 
fejlesztésére; a szociális érzékenység kialakítására a társadalmi egyenlőtlenségeik okainak megismer-
tetésével. Nyitott, elfogadó gondolkodást kell kialakítani az eltérő kultúrák vonatkozásában a kisebb-
ségek történelmének áttekintésével – beleértve a határon túli magyarság és a hazai nemzeti és etnikai 
kisebbségek múltját és jelenét is –, különös tekintettel a Kárpát-medencében együtt élő népekre. Cél 
továbbá a környezettudatosságra és, fenntarthatóságra nevelés a környezet és a természet, valamint az 
ember kapcsolatának koronkénti bemutatásával. 
 
A középiskolai történelemtanítás a források önálló feldolgozásán alapuló, elemző jellegű, ami az ösz-
szefüggések egyre önállóbb feltárását jelenti. Ugyanakkor a történelem élményszerű tanítására, közös 
feldolgozására kell törekedni, ami örömet jelent a diákok számára. Ehhez igénybe kell venni a hagyo-
mányos eszközök (tankönyvek, egyéb olvasmányok, térképek, audio-vizuális anyagok stb.) mellett a 
média modern eszközeit is (világháló, kép-, videó-, hang-megosztók, stb.). Ugyanakkor törekedni kell 
arra, hogy a tanulói tudás a tények ismeretén túl kiterjedjen bővítésének igényére, az önálló tájékozó-
dási és tanulási módszerek elsajátítására, a problémaérzékenységre és a kritikai gondolkodásra is. 
 

Az ismeretátadással, azonos súllyal kell kezelni a tanulói képességek fejlesztését, melyet kellően vál-
tozatos tevékenységformák biztosításával lehet a leghatékonyabban elérni. Ez azért is szükséges, hogy 
a tanulók képessé váljanak önálló ismeretek szerzésére, értelmezésére, azokkal kapcsolatban önálló 
vélemény megfogalmazására.  

 
Fontos feladat a differenciált történelmi gondolkodás kialakítása, amely azonos események, történések 
különböző szempontú megközelítését jelenti. Hiszen minden történelmi esemény több szempontú, 
ennek megfelelően eltérő interpretációi is lehetnek. Ezeket kell felismerni és megérteni a tanulóknak, 
azonosulni velük vagy elutasítani azokat, megértve, hogyan éltek és gondolkodtak az adott kor embe-
rei. Mindehhez szükséges a hagyományos politikatörténet feldolgozása mellett a társadalom-, művelő-
dés- és mentalitástörténet megfelelő súlyú kezelése. Ehhez nyújt segítséget a közműveltségi tartalmak 
mellett megjelenő ismétlődő/visszatérő és hosszmetszeti témák egy része. 
 
Fontos feladat a különböző képességek – az ismeretszerzés, tanulás; a kritikai gondolkodás; a kommu-
nikáció; valamint az időben és térben való tájékozódás – azonos súlyú fejlesztése. Fontos, hogy a tanu-
lók ezek révén rendelkezzenek a történelmi gondolkodás kialakításához szükséges alapokkal; birtoká-
ban legyenek alapvető történelmi tények ismeretének; tudják használni a szaknyelvet, értsék a törté-
nelmi fogalmakat; képesek legyenek ismereteiket szóban és írásban egyaránt előadni. Fontos, hogy a 
tanulók legyenek képesek értelmezni a történelmi múlt és a jelenkor társadalmi eseményeit, álláspont-
jukat pedig érvekkel alátámasztva tudják képviselni.  
 



A tantervi táblázatok fejlesztési követelmények oszlopában a fejlesztési feladatokra lehet példákat 
találni. Az elvárás az, hogy a kétéves ciklusok során, a NAT-ban a megfelelő évfolyamokhoz kötött 
fejlesztési feladatok mindegyike legalább egyszer megjelenjen. A szaktanár döntheti el, hogy melyik 
témánál melyik fejlesztési feladatot vagy feladatokat, milyen konkrét formában dolgoz fel. A tábláza-
tok ismeretek rovatában dőlt betűvel jelöltek a tájékoztató jellegű, csupán javasolt ismétlő-
dő/visszatérő és hosszmetszeti témák, a fejlesztési követelmények példaként szolgáló feladatai, vala-
mint a kapcsolódási pontok ajánlott anyagai. 
 
A történelemtanítás feladata a tanulók történelemszemléletének formálása, ugyanakkor a pluralizmus 
jegyében az alkotmányos alapelvekbe nem ütköző, eltérő szemlélet tiszteletben tartása is elengedhetet-
len. 
 

A TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK TÉMAKÖREI A TÁRSADALMI GYAKORLATRA 
ÖSSZPONTOSÍTÓ SZOCIALIZÁCIÓS CÉLÚ TARTALMI EGYSÉGEK, AMELYEK KOMPLEX MÓDON PRÓBÁLNAK 
REAGÁLNI A DIÁKOKAT KÖZVETLENÜL ÉRINTŐ TÁRSADALMI JELENSÉGEKRE. PROBLÉMAFELVETÉSÜK ÉS SZÓ-
HASZNÁLATUK OLYAN TUDOMÁNYTERÜLETEKRE ÉPÜL, MINT A SZOCIOLÓGIA, A SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA, A 
POLITOLÓGIA, A JOGTUDOMÁNY, A KÖZGAZDASÁGTAN ÉS A MÉDIA TUDOMÁNYA.  AZ E TÉMAKÖRÖKBEN 
MEGJELENŐ ISMERETEK FONTOS SZEREPET JÁTSZANAK A TÁRSADALOM MÚLTJÁRA ÉS JELENÉRE VONATKO-
ZÓ KÖZÉPISKOLAI TUDÁS ÖSSZEKAPCSOLÁSÁBAN. EGYÚTTAL ALAPOKAT KÍNÁLNAK ANNAK MEGÉRTÉSÉHEZ, 
HOGY MIKÉNT MŰKÖDIK A TÁRSADALOM, AZ ÁLLAM ÉS A GAZDASÁG, AMELYBEN A DIÁKOK MINDENNAPI 
ÉLETE ZAJLIK. EZÉRT FONTOS, HOGY KÖZISMERETI TANULMÁNYAIK UTOLSÓ SZAKASZÁBAN A FIATALOK TA-
LÁLKOZZANAK E TÉMAKÖRÖKKEL, ÉS A FELNŐTT KOR KÜSZÖBÉN ALAPVETŐ ISMERETEKET, VALAMINT ÖSZ-
TÖNZÉST KAPJANAK AHHOZ, HOGY AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRKÉNT KAPCSOLÓDJANAK BE EGYRÉSZT SAJÁT HELYI 
KÖZÖSSÉGEIK, MÁSRÉSZT AZ ORSZÁG EGÉSZÉNEK ÉLETÉBE.  

Célok és feladatok 
Az Ember és társadalom műveltségterület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, 
szocializációjához ad gazdag lehetőséget. Középpontjában az ember világa áll, melynek három oldala 
a múltismeret (történelem), az emberismeret (etika) és a jelenismeret (társadalomismeret). 
 
A középiskolai történelemtanítás céljai és feladatai az alapfokú oktatás során kialakított képességekre, 
ismeretekre épülnek és kultúraközvetítő, értékorientáló, valamint szocializációs funkciókat foglalnak 
magukba. A történelem tantárgy a múlt bemutatásának, valamint értelmezésének több szempontú és 
problémaorientált megvitatásával, a tágan értelmezett források (minden szöveg, tárgy, kép stb., ami a 
múltat jelenti) feldolgozásával lehetőséget teremt a humanista és demokratikus értékrend közvetítés-
hez, a nemzedéki kapcsolatok felfedezéséhez, a közösségi kulturális kódok átörökítéséhez, a középis-
kolai tanulók társadalmi környezetben való gazdag eligazodásához, szocializációjához és az aktív ál-
lampolgári lét feltételeinek kialakításához. A történelem tantárgy tanulása járuljon hozzá a helyes pá-
lyaválasztási irány megtalálásához és megalapozásához. A tanulók a középiskola befejezésére váljanak 
képessé a középszintű érettségi vizsga sikeres letételére. 
 
A történelem tanításának célja annak a történelmi műveltségnek az elsajátítása, amely közös kommu-
nikációs alapot, és ezáltal a kölcsönös megértés lehetőségét biztosítja a szűkebb és tágabb közösségek 
számára. A magyar történelem a nemzeti azonosságtudatot, az európai és a világtörténelem az egyete-
mes emberi identitást formálja, erősíti. A történelmi folyamatok, jelenségek megismerése, megértése 
megalapozza a történelmi tudat és történelmi gondolkodás kialakulását. A tanulás végeredményeként a 
tanuló úgy képes a múlt-jelen-jövő hármas dimenziójában gondolkodni, hogy életkori sajátosságainak 
és fejlettségi szintjének megfelelően ismeri és tudja alkalmazni a történettudomány vizsgálati eljárása-
inak legfontosabb alkotóelemeit (történeti probléma felismerése, megfogalmazása, a kritika, az inter-
pretáció módszereinek ismerete és alkalmazása, történeti probléma megoldása válaszadással és ítélet-
alkotással). 
 
Az új szemléletű történelemtanítás segíti a tanulókat abban, hogy felismerjék és megértsék, hogyan és 
miért éreztek, gondolkodtak, cselekedtek másként az emberek a múltban, mint a jelenben élő utódaik. 
A történelemmel való foglalkozás így hozzásegíti őket a történetileg és kulturálisan eltérőnek, másnak, 



különbözőnek a megértéséhez. Ennek kapcsán egyfajta kritikus gondolkodást kell elsajátítaniuk, hogy 
a történeti szöveges és képi forrásokban meglássák az azt létrehozó szerzők érdekeit, elfogultságát, 
szubjektivizmusát stb. A történelemtanulásnak ez a felfogása végül is azt a belátást erősíti, hogy az 
emberek gondolatai és cselekedetei idő-, tér- és érdek-függőek, valamint azt, hogy a történelmi válto-
zások lehetségesek, azok nem maguktól történnek, hanem a változások emberi cselekedetek által jöt-
tek létre. A történelem segít tehát belátni, hogy a múlttól a jelenen át a jövőig vezető hosszú távú fej-
lődési trendek léteznek, és a jelen változásai is tevékenységek által valósulnak meg. 
 
Fontos célként fogalmazható meg, hogy a középiskolai tanulmányokat záró történelem érettségi – 
elősegítve az élethosszig való tanulás feltételeit – nemcsak a lexikai adatok elsajátítását, az egyszerű 
reprodukciót, hanem a különböző típusú ismeretforrások gyakorlati használatát, történelmi összefüg-
gések magyarázatát, a kritikai gondolkodás kialakulását, valamint a kommunikációs képességek al-
kalmazását várja el. Továbbá azt is ösztönzi, hogy az eseménytörténeti ismeretek mellett több figyel-
met kapjanak a társadalmi, gazdasági és kulturális folyamatok, illetve azok a tartalmak, amelyek az 
egyes korszakok komplex, életszerű bemutatásához szükségesek. A művelődéstörténet, az életmód-, és 
mentalitástörténet feldolgozása lehetőséget teremt az egyes korokban érvényre jutó értékrendek vizs-
gálatára, a normák változásának bemutatására. Az érettségi követelmények olyan kritikai szemlélet-
mód fejlesztésre ösztönöznek, amelynek segítségével a tanulók a múltban és jelenben is képesek a 
lehetséges alternatívák meglátására és értékelésére, továbbá azt rögzítik, hogy korszerű történelmi 
műveltséggel ma az rendelkezik, aki gazdag és sokrétű ismeretanyag birtokában van, szemléletét a 
nyitottság, a problémaérzékenység jellemzi, aki ugyanakkor tisztában van a múlt rekonstruálásának 
objektív és szubjektív korlátaival, és gondolatait képes mind szóban, mind írásban árnyaltan kifejezni. 
A történelem tantárgy általános funkciója, hogy a személyiségfejlesztést, a kulcskompetenciák kialakí-
tását, valamint a jelen világában való eligazodást segítse. A történelmi múlt több nézőpontú 
(multiperspektivikus), élményszerű és tanulói tevékenységekre épülő feldolgozása mind az értelmi, 
mind az érzelmi fejlesztést eredményesen szolgálja, így jelentős szerepe van a személyiségfejlesztés-
ben. A történelmi személyiségek cselekedeteinek és döntéseinek elemzése, a társadalmi-, politikai- és 
gazdasági jelenségek problémaközpontú feldolgozása nagymértékben segítheti a szociális és állampol-
gári kulcskompetencia kialakulását. A múlt eseményeinek földolgozása, az általánosítható analógiák, 
következtetések, magyarázatok keresése és a jelen viszonyaival való összevetés eredményesen járulhat 
hozzá a jelenkor politikai, gazdasági, társadalmi jelenségeinek értelmezéséhez.  
 
A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése, továbbá a kisebbségi, migráns tanulókkal való foglalko-
zás a történelem tantárgyi órákon is szükséges: ami a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálásnál 
nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását és kiegészítő pedagógiai szolgáltatá-
sok igénybe vételét teheti szükségessé. Figyelembe kell venni az egyéni fejlesztési tervek kialakítása-
kor, a tanórákon a csoportok szervezésekor, a tanórák tanulásszervezési eljárásainak tervezésekor. 
Sajátos tanulásszervezési megoldások alkalmazása nélkül ugyanis nem valósíthatók meg a különleges 
bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekek, a tanulási és egyéb problémákkal, magatartási 
zavarokkal küzdő tanulók nevelésének, oktatásának feladatai. Figyelembe kell venni a tervezéskor a 
tanórán kívüli lehetőségek felhasználását is. 
 
A történelem tantárgyi kerettanterv érvényesíti az iskolai oktatás-nevelés közös, átfogó elveit, így részt 
vállal az egészségfejlesztés, a környezetvédelem és a fogyasztóvédelem társadalmi feladataiból.  
 
A történelem tantárgy egészségnevelési feladata elsősorban azokban a témakörökben, ahol a 
mikrotörténelem és a mindennapi életmód, mentalitás jelenik meg, továbbá a jelenkor kihívásait fel-
dolgozó tananyagoknál kézenfekvő, hiszen az itt megjelenő tartalmi elemek alkalmat adnak arra, hogy 
elősegítsék a tanulók egészségfejlesztési attitűdjének, magatartásának, életvitelének kialakulását a 
megjelenő ismeretek értelmezésén, továbbgondolásán keresztül. 
 
A környezettudatosságra nevelés érdekében a történelem tantárgy igen alkalmas arra, hogy különböző 
egymásnak is ellentmondó adatok és tények felhasználásával, problémákat vitassanak meg, átélhető 
feladatokat oldjanak meg a tanulók, amelyeken keresztül megismerhetik, megérthetik, valamint végig-
gondolhatják azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti 



válságjelenségek mutatkoznak, továbbá konkrét európai és hazai példákon is felismerik a társadalmi-
gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti következményeit.  
 
Az egészségvédelemhez és a környezetvédelemhez hasonlóan a fogyasztóvédelemre, a tudatos kritikus 
fogyasztói magatartásra való nevelés is jól megoldható a történelem tananyag gazdasági és társadalmi 
témakörein keresztül, amely amúgy is fontos területe a mindennapokban megjelenő problémák, össze-
függések vizsgálatának. A mindennapi életmód, mentalitás feldolgozásán keresztül mód van az egyes 
termékekről való beszélgetések kezdeményezésére, a tömegmédiumok reklámtevékenységeinek meg-
vitatására vagy szituációs játékokon, video-anyagok feldolgozásán keresztül a fogyasztói szokások 
elemzésére.  
 
A történelem tanításának fejlesztési feladatai abból indulnak ki, hogy a múlt eseményeinek megisme-
rése során a tanulók tényeket, adatokat, ismereteket, összefüggéseket tanulnak meg, amelyek általános 
történelmi műveltségük fundamentumát képezik. Történelmi tényismeretük és tudásuk azonban csak 
abban az esetben válik saját maguk és a társadalom számára is releváns, hasznos tudássá, ha a történet-
tudomány által kínált konstrukciókat, sémákat, fogalmakat rugalmasan képesek adaptálni a múlt, va-
lamint a jelen megértéséhez.  

 
A fogalmi rendszer 
A történelem tantárgy révén közvetített tudás konstruálásában, a fogalmi műveltség felépítésében fo-
lyamatos tevékenység a fogalmi gondolkodás fejlesztése. Ahogyan e kerettanterv részletes tartalmi 
kidolgozása is jelzi, az ember és társadalom műveltségterület, és ezen belül a történelem tantárgy is – a 
témakörökhöz, témákhoz rendelt fogalmak közlésével – felépítette a maga sajátos fogalomrendszerét. 
E fogalomrendszerben azonosíthatjuk a kulcsfogalmakat, amelyek lehetővé teszik, illetve alapul szol-
gálnak az emberi és társadalmi jelenségek, tények, mintázatba rendezéséhez.  
 
A kulcsfogalmakkal kapcsolatos tudás folyamatos bővítése és elmélyítése az értelmes tanulás egyik 
összetevője. Az egyedi fogalmi ismeretek, az egy-egy konkrét történelmi témához kötődő fogalom-
használat jelentőségét is elsősorban az határozza meg, hogy elősegítik-e a kulcsfogalmak megértését, 
illetve megfelelő élmény- és ismeretanyagot biztosítanak-e az adaptív tudást hordozó kulcsfogalmak 
alkalmazni tudásához. A kulcsfogalmak tehát az adott ismeretrendszer fogalmi hálójának csomópont-
jait jelentik, amelyek sok más fogalommal kapcsolatba hozhatóak. A kulcsfogalmak más és más kon-
textusban szükségszerűen újra és újra megjelennek irodalmi alkotások, szövegek, nyelvi jelenségek, 
poétikai, nyelvtani és más ismeretek értelmezésekor. Képesek a tanulásban, a jelenségek leírásában 
először rendezetlen halmazként megjelenő konkrét fogalmakat, tényeket struktúrákká, fogalmi hálókká 
rendezni, így alkalmazásuk révén könnyebb értelmezni és befogadni az új információkat és tapasztala-
tokat is. 
 
A tantárgy kulcsfogalmai tehát átfogó, a tanítási-tanulási folyamatban szükségszerűen ismétlődő fo-
galmak. E gazdag jelentésmezővel rendelkező fogalmak jellegüknél fogva, tartalmi összetevőik révén 
érintkeznek is egymással. A kulcsfogalmak természetesen fokozatosan telítődnek konkrét tartalmak-
kal, azaz fokozatosan épül fel az a fogalmi háló, ami végül is a fogalmi műveltségben ölt(het) testet. 
Az Ember és társadalom műveltségterület kulcsfogalmainak kiválasztásánál az alábbi szem-
pontok érvényesülését tartottam fontosnak: A kulcsfogalmak összességükben alkalmasak le-
gyenek a középiskolai történelem, társadalomismeret, állampolgári ismeretek, etika, jelenis-
meret vizsgakövetelményekben rögzített tartalmak feldolgozására. Egyszerre épüljenek az 1–
8. évfolyam számára elkészített kulcsfogalmakra illetve jelentsék annak továbbgondolását, 
továbbbontását. Összességükben lefedjék a történelmi múlt feldolgozásának legelterjedtebb 
nézőpontjait (pl. társadalom, gazdaság, politika, eszme). Magukba foglalják a történelmi fel-
dolgozás építőkockáit, illetve alapvető struktúráit, melyek a történelmi gondolkodás kialaku-
lásához elengedhetetlenek. A kiválasztott kulcsfogalmak egyszerre legyenek általánosak és 
speciálisak, hogy a történelem azon sajátosságát meg tudják jeleníteni, miszerint az egyedi 
események, jelenségek kapcsán általánosítások fogalmazhatók meg. Alkalmasak legyenek a 



több nézőpontú, multiperspektivikus és kontroverzív történelem- szemlélet gyakorlati alkal-
mazására.  

A kerettanterv által alkalmazott kulcsfogalmak a következők:  
 

változás–folyamatosság; történelmi források; kronológia; történelmi tér; település, életmód, életvi-
szony, életminőség; történelmi személyiség; ellentét – összefüggés, kölcsönhatás; ok, cél, következ-
mény; analógia; társadalmi helyzet (státusz); szabadság, alávetettség (emancipáció, diszkrimináció); 
erőszak, terror, népirtás; gazdaság, technika, technológia; hit, vallás, egyház; eszmék, ideológiák; bi-
rodalom, ország; identitás, nép, nemzet, nemzetiség; demográfiai változások, népmozgások; állam, 
hatalom, politika; konfrontáció és kompromisszum; nemzetközi kapcsolatok, integráció, globalizáció; 
hadseregek, hadviselés, háborúk.  

 
Az 9-12. évfolyamra kiválasztott kulcsfogalmak felosztása 

Nézőpontok, dimenziók Feldolgozási struktúrák Egyedi és általános 
gazdaság, technika, technológia változás, folyamatosság történelmi személyiség 
település, életmód, életviszony, 

életminőség történelmi forrás szabadság, alávetettség 
társadalmi helyzet (státusz) kronológia erőszak, terror, népirtás 

állam, hatalom, politika történelmi tér birodalom, ország 
konfrontáció és kompromisszum ellentét, összefüggés, kölcsönha-

tás 
identitás, nép, nemzet, nemzeti-

ség 
hit, vallás, egyház ok, cél, következmény demográfiai változások, nép-

mozgások 
eszmék, ideológiák analógia nemzetközi kapcsolatok, integ-

ráció, globalizáció 
  hadseregek, hadviselés, háborúk 

 
A történelem tantárgy – a lehetőségekhez igazodva – támogatja a korszerű informatikai eszközök, 
médiák, a könyvtárak, múzeumok és az elektronikus eszközök (kalkulátor, számítógép, internet stb.), 
információhordozók célszerű felhasználásának megismerését, alkalmazásukat az ismeretszerzésben. A 
középiskolai történelemtanítás során ki kell alakítani az ismeretforrásokkal való tevékenységek külön-
böző formáit, és a tanulóknak ismerniük kell a különböző típusú elsődleges és másodlagos források 
kezelésének, elemzésének módszereit, a tudományos anyaggyűjtés alapelemeit. Alapkövetelmény a 
tájékozódás készsége könyvtárakban, kézikönyvekben, lexikonokban, atlaszokban, ismeretterjesztő 
folyóiratokban. Járatosnak kell lenniük az internetes keresőprogramok és a történelem, továbbá a tár-
sadalomtudományok anyagát hordozó CD-ROM-ok kezelésében. 

 
A történelmi-társadalmi jelenségek és az eseményeket alakító okok föltárása a középiskolai oktatás 
egyik kiemelt feladata, hiszen alapvetően ennek révén lehet felébreszteni az igényt a történelmi jelen-
ségek rendszerezésére, valamint  kialakítani azokat a feldolgozási algoritmusokat, amelyek a történel-
mi gondolkodási sémák és szövegalkotási standardok (pl. hipotézisek és igazolásuk, nézőpontok és 
értelmezésük) kialakulását eredményezik, és ezáltal az egész életen át tartó tanulás feltételeit teremtik 
meg. Az okok keresése kapcsán szembesülhetnek a diákok azzal, hogy meghatározó jelentőségű a 
lényeges és lényegtelen elemek elhatárolása, az oksági hierarchia feltérképezése, illetve okok és kö-
vetkezmények bonyolult koordinátainak beazonosítása. Ennek kapcsán lehetséges csak bemutatniuk és 
értelmezniük az egyének és csoportok indítékait, választási lehetőségeiket, illetve szerepüket az ese-
mények alakulásában. Ez a szemlélet alakíthatja ki azt, hogy a felnőtté váló fiatal felelősséggel viszo-
nyuljon a közügyekhez. 
 
Az ismeretszerzési, feldolgozási képességek szorosan összefüggnek a kommunikációs képességek 
fejlesztésével, a kritikai gondolkodásmód kialakításának szándékával. A kommunikációs képességek 
fejlesztése során a diákoknak el kell jutniuk az események elbeszélésétől, az elsődleges és másodlagos 
források pontos tartalmi ismertetésétől, a beszámolók és kiselőadások megtartásáig, a problémafelve-
tés, magyarázat, fejtegetés, következtetés, érvelés szóbeli és írásbeli formáinak gyakorlati alkalmazá-



sáig. Ennek keretében megfelelően alkalmazzák a történelem és a társtudományok legfontosabb fo-
galmait és szakkifejezéseit. Fontos szempontként rögzíthető, hogy a tanulóknak törekedniük kell a 
szóbeli vagy írásbeli feladatok elvégzésekor a téma, a probléma megértésére, a lényeg kiemelésére, az 
árnyalt és szakszerű magyarázatok, következtetések alkalmazására. Ennek feltételeként ismerniük kell 
a vázlat- és a feleletterv-készítés, a kivonatolás és jegyzetelés (élőszóban vagy hangfelvételről elhang-
zó előadásról, magyarázatról, fejtegetésről), a táblázatkészítés technikáit, illetve a szövegszerkesztő 
programok alkalmazását. 
 
A képi kifejezés fejlesztése terén a középiskolában lehetőséget kell adnunk a hagyományos képelem-
zések alkalmazása mellett az újszerű formák, pl. fénykép, karikatúrák, plakátok, valamint a film, a 
videofelvétel és a digitális médiumok kínálta üzenetek dekódolására, továbbá a diagramok, grafikonok 
elkészítésére, elemzésére, képi ismerethordozók gyűjtésére, válogatására, esetleg készítésére. 
 
Kiemelt feladatnak tekinthető az időben való tájékozódás képességének és készségének folyamatos 
fejlesztése. Ennek kapcsán elvárható, hogy a tanulók képesek legyenek a nagyobb történelmi korszak-
okon belül a kisebbeket elkülöníteni, illetve a feldolgozott események sorrendjét meg tudják határozni, 
valamint fel kell ismerniük az egy időben zajló eseményeket. Ehhez tudniuk kell a legfontosabb év-
számokat és eredményesen kell használniuk a kronológiai munkákat. Nem okozhat nehézséget szá-
mukra az egyszerű kronológiai táblázatok elkészítése. 

Fontos elvárás a történelmi térben való tájékozódás képességeinek továbbfejlesztése is. Ennek kereté-
ben arra kell felkészíteni a diákokat, hogy egységben lássák a kronológiai és a topográfiai adatokat, és 
a legfontosabb történelmi helyeket el tudják helyezni vaktérképen is. A diákoknak arra is lehetőséget 
kell teremteni, hogy adott témáknál érzékeljék a történelmi tér változásait, a különböző tájegységek, 
régiók összetartó, illetve elválasztó elemeinek földrajzi és történelmi nézőpontjait, a történelem ese-
ményeinek és a természeti feltételek viszonyának összefüggéseit. Gyakorlati elvárásként rögzíthető a 
történelmi térképek olvasása, a terület és a távolság kiszámítása és becslése, egyszerűbb térképvázlat 
önálló megrajzolása. Alkalmat kell teremteni a történelmi jelenségek értelmezésében az ökológiai 
szemléletmód kialakítására is. 

Az ismeretforrásokkal (például szöveg, ábra, kép, térkép) való tananyag-feldolgozás, a kritikai gon-
dolkodás kialakításának igénye, a kommunikáció fejlesztése a tanulók aktív, valamint egyéni, páros és 
csoportos feladatmegoldó munkáján alapul, vagyis alapvetően tanulócentrikus és tevékenységközpon-
tú tanítási gyakorlatot feltételez, ahol a hangsúly a tanulói képességfejlesztésre helyeződik. 

A tanterv alkalmazása, szükséges speciális képesítések és tárgyi feltételek 
A társadalomismeretet és állampolgári ismereteket feldolgozó tananyagrészekhez ajánlott a megfelelő 
szakirányú pedagógus-továbbképzés elvégzése.  

Az iskolában már meglévő tanári és tanulói demonstrációs eszközök, pl. falitérképek, projektor, 
időszalag, történelmi tablók, forrásszemelvények beszerzése (kiegészítve – szükség szerint – saját 
készítésű eszközökkel, pl. memóriakártyák, táblajátékok); szaktantermek; iskolai könyvtár, pc, internet 
(lehetőség szerint), megfelelve a 11/1994. MKM rendelet előírásainak. 

Tantárgyi struktúra és óraszámok 
 

Óraterv – 9–12. évfolyam 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek 
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9–10. évfolyam 

A középiskolai történelemtanítás első két éve koncentrikusan bővíti az általános iskolában tanultakat, 
ugyanakkor a korábbiaktól eltérő feladatokat is ró a tanulókra. Egyrészt a forráskezelés készségeinek 
fejlesztésében jelentősen túllépnek az általános iskolai szinten. E két évfolyam feladata a forráskezelés 
és -elemzés elemi szabályainak, illetve a tudományos anyaggyűjtés alapjainak elsajátítása. Másrészt a 
korábbi, történetek feldolgozásán alapuló, képszerű történelemtanítást felváltja az elemző, az oksági 
viszonyokat kutató jellegű munka. Az általános iskolai történelemtanításhoz hasonlóan ezek is csak a 
tanulók fokozott tevékenykedtetése révén érhetők el. Kiemelt szerepe van a problémaközpontú törté-
nelemtanításnak, amely adott esetben teljesen eltérő nézőpontok ütköztetését is szükségessé teszi. A 
kulcskompetenciák közül a hatékony és önálló tanulás készsége szintjének emelése a legfontosabb 
feladat. 
 
A történelem tantárgy kiválóan alkalmas az önálló ismeretszerzés és -feldolgozás képességének kiala-
kítására. A tanulóknak meg kell ismerniük az elsődleges és másodlagos források kezelésének szabá-
lyait. Az anyaggyűjtéshez nélkülözhetetlen a könyvtárakban, illetve azok anyagában (kézikönyvek, 
lexikonok, atlaszok, ismeretterjesztő folyóiratok stb.), valamint az elektronikus adatbázisokban való 
tájékozódás készségének kialakítása és fejlesztése. A diákoknak ezen a képzési és életkori szinten el 
kell jutni az események elbeszélésétől, a források tartalmi ismertetésétől a problémafelvetés, magyará-
zat, fejtegetés, következtetés és érvelés alkalmazásáig, felhasználva a szaknyelvet. Fontos feladat a 
grafikus kifejezések (diagramok, grafikonok) elemzése, majd készítése, képi információhordozók 
gyűjtése, válogatása, készítése, valamint az időben és térben való tájékozódás fejlesztése. 
 
 



9. évfolyam 

Évi óraszám: 72 óra 
HT szerinti 10%: 7 óra 
HT szerint szabadon tervezett: 0 óra 
HT szerint emelt szintű: 0 óra 
 

Tematikai egység Az őskor és az ókori Kelet Órakeret 
9 + 1 óra 

Előzetes tudás Az őskori ember világa. Ószövetségi történetek. 
Ókori keleti örökségünk (időszámítás, írás, tudományos ismeretek, vallások, építmények). 

További feltételek Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 
Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az emberi faj fennmaradása a természet és a társadalom szerves összefüggésében lehetséges, ezért lényeges a „gondolkodj globálisan, cse-
lekedj lokálisan” elv elfogadása. Az ember az alkotó munka során állandóan felhasználja tapasztalatait, ismereteit. A közösség teremti meg 
az embert, az ember viszont létrehozza és fenntartja közösséget. A közösségek vallási törvényekkel, szokásokkal, szabályokkal, az államok 
jogrenddel teremtik meg az együttélés szükséges feltételeit. A társadalom tagolt, melyben az engedelmesség, az emberek közötti kölcsönös 
függés és hierarchia egyaránt fontos. 
A tanuló felismeri, hogy a történelem különböző szaktudományok módszereit és eredményeit hívja segítségül a múlt rekonstruálásához, 
mivel a történelmi források sokszínűek. Tudatosul benne, hogy az emberi történelem korai időszakára vonatkozó eltérő tudományos meg-
közelítések alapvetően a forrásanyag hiányosságából fakadnak. A természeti adottságok meghatározó szerepének felismerése az első álla-
mok, birodalmak keletkezésében és felbomlásában. Az ókori keleti vallások – különös tekintettel az egyistenhitet hirdető zsidó vallás – 
szellemi, társadalmi gyökereinek megismerése, az emberi kultúra fejlődésére gyakorolt hatásainak megértése. 
 

 



Követelmények Kapcsolódási  
pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

A történelem forrásai. 
 
Az első társadalmak.  
 
Nők, férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életformák. 
 
A folyamvölgyi kultúrák. 
 
A Közel-Keletet egyesítő birodalmak. 
 
Az ókori Kelet kulturális öröksége. 
 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 
− Forrástípusok felismerése, információgyűjtés és 

azok rendszerezése. (Pl. az első civilizációkról 
fennmaradt források csoportosítása különböző 
szempontok szerint.) 

− Egy történelmi oknyomozás megtervezése (pl. a 
piramisépítéshez kapcsolódó hipotézisek). 

Kritikai gondolkodás: 
− Lényeg kiemelése írott szövegből, ismeretek prob-

lémaközpontú elrendezése. (Pl. egy folyamvölgyi 
kultúra sajátosságainak bemutatása Hammurapi 
törvényei alapján.) 

− Társadalmi csoportok, intézmények működésének 
összehasonlítása. (Pl. eltérő és hasonló vonások az 
ókori Kelet civilizációinak társadalmi szerkezeté-
ben, államszervezetében.) 

Kommunikáció: 
Szóbeli beszámoló gyűjtő-, illetve kutatómunkával 
szerzett ismeretek alapján. (Pl. az ókori keleti civili-
zációk jellegzetes tárgyi emlékeinek és kulturális 
örökségének feldolgozása.) 

Tájékozódás térben és időben 
− Megismert történelmi események időrendbe állítá-

sa. (Pl. ókori keleti civilizációk ábrázolása idővo-
nalon.) 

− A történelmi tér változásainak leolvasása térképek-
ről. (Pl. Mezopotámia államainak elhelyezkedése, 
Egyiptom területi változásai.) 

Biológia-egészségtan: 
a homo sapiens egysé-
ges faj. 
 
Földrajz: kontinensek, 
rasszok, térképolvasás. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: Bibliai történetek, 
az írás kialakulása, 
jelentősége, nyelvcsa-
ládok. 
 
Vizuális kultúra: az 
ókori Kelet (pl. a gízai 
piramisok). 
 
Matematika: a szám-
egyenes, az idő mér-
tékegységei (nap, hó-
nap, év, évtized, év-
század). 

Film/DVD régé-
szeti ásatásokról 
 
Múzeumi  
feladatlap a helyi 
múzeum megte-
kintéséhez 
 
Film/DVD az 
egyiptomi kultú-
rával kapcsolat-
ban 
 
Papíralapú képek 
tablókészítéshez 
a távol-keleti 
művészetről 
 
Középiskolai 
történelmi atlasz 
 
Tankönyv 
 

Értelmező kulcsfo-
galmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték. 

 



Tartalmi kulcsfogal-
mak 

Társadalom, társadalmi csoport, népességrobbanás, életmód, város, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 
politika, állam, államforma, egyeduralom, államszervezet, birodalom, 
monoteizmus, politeizmus 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: régészet, homo sapiens, őskőkor, újkőkor, zsákmányoló életmód, mágia, bronzkor, vaskor, nemzetség, despotizmus, városállam, 
öntözéses földművelés, buddhizmus, brahmanizmus. 
Személyek: Kheopsz, Hammurapi, Salamon, I. Dareiosz, Mózes, Buddha, Konfuciusz. 
Topográfia: „termékeny félhold”, Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina, Perzsia, India, Kína, Babilon, Jeruzsálem. 
Kronológia: Kr. e. 8000 körül (az újkőkor kezdete), Kr. e. 3000 körül (az első államok kialakulása), Kr. e. XVIII. sz. (Hammurapi uralko-
dása), Kr. e. X. sz. (a zsidó állam fénykora). 

 

Tematikai egység Az ókori Hellász Órakeret 
11 + 1 óra 

Előzetes tudás Görög istenek, hősök, tudósok, művészek, olimpia, görög-perzsa háborúk. 

További feltételek Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 
Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A különböző államformák (királyság, köztársaság) és a hatalomgyakorlás eltérő formáinak (demokrácia, diktatúra) jellemzői, és azok egyé-
nekre és közösségekre gyakorolt hatásainak azonosítása. A közügyekben való részvétel fontosságának elfogadása. A humánum, a szépség 
és jóság antik eszméje megbecsülése, a művészi érté kek megóvásának szükségessége.  
Az európai civilizáció gyökereinek feltárása. Az ókori demokrácia alapelveinek megismerése, vázlatos összehasonlítása a modern demok-
rácia alapelveivel. Birodalomszervezési elvek megismerése. A háborúk okainak (történelmi, politikai, gazdasági, vallási, etnikai, hatalmi 
okok stb.) áttekintése. 

Követelmények Kapcsolódási  
pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

 



A polisz kialakulása. 
A földrajzi környezet. 
 
Az athéni demokrácia kialakulása és működése. 
Államformák, államszervezet. 
 
Spárta. 
Kisebbség, többség. 
 
A görög hitvilág, művészet és tudomány. 
 
Nagy Sándor birodalma és a hellenizmus. 
Birodalmak. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
− Ismeretszerzés különböző médiumok anyagából, 

szaktudományi munkákból. (Pl. a görög művészet 
témájában.) 

− Különböző emberi magatartástípusok, élethelyze-
tek megfigyelése, következtetések levonása. (Pl. a 
görög-perzsa háborúk hőseinek áldozatvállalása.) 

 
Kritikai gondolkodás: 
− Érvek gyűjtése a saját vélemény alátámasztására, 

ellenérvek gyűjtése meghatározott álláspontok cáfolá-
sára. (Pl. az arisztokratikus és a demokratikus kor-
mányzás előnyeiről, hátrányairól.) 

− Történelmi-társadalmi adatok, modellek és elbeszélé-
sek elemzése a bizonyosság, a lehetőség és a valószí-
nűség szempontjából. (Pl. Spártáról a történetírásban 
kialakult hagyományos kép árnyalása.) 

− Különböző szövegek, hanganyagok, filmek stb. vizs-
gálata a történelmi hitelesség szempontjából. (Pl. 
Hellász történelmét feldolgozó hollywoodi filmek.) 

Kommunikáció: 
− Folyamatábra, diagram elemzése/ készítése. (Pl. az 

athéni demokrácia kialakulása.) 
− Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák) készítése. 

(Pl. gyarmatváros és anyaváros kapcsolata.) 
 

 

Földrajz: a Balkán-
félsziget déli részének 
természeti adottságai. 
 
Testnevelés és sport: a 
sport- és olimpiatörté-
net alapjai. 
 
Magyar nyelv és iro-
dalom: görög mitoló-
gia, homéroszi epo-
szok, az antik görög 
színház és dráma, 
Szophoklész: Antigo-
né. 
 
Dráma és tánc: az 
ókori színház és drá-
ma. 
 
Vizuális kultúra: az 
antik görög képzőmű-
vészet. 
 
 

Úti film Krétáról 
DVD-n 
 
Sokszorosított 
vaktérképes fela-
datlap 
 
Képek a görög 
istenekről 
 
Úti- vagy művé-
szettörténeti film 
Athénról 
 
Játékfilm Nagy 
Sándorról  
DVD-n 
 
Fogalomtár 
 
Középiskolai 
történelmi atlasz 
 
Tankönyv 
 

 



 Tájékozódás időben és térben: 
− Különböző időszakok történelmi térképeinek ösz-

szehasonlítása, a változások hátterének feltárása. 
(Pl. Nagy Sándor birodalmának kialakulása térké-
pek alapján.) 

− Egyszerű térképvázlatok rajzolása különböző in-
formációforrások alapján. (Pl. a görög gyarmatosí-
tás fő irányai.) 

Matematika: 
Pitagorasz-tétel, Tha-
lész-tétel, Eukleidész 
(euklideszi geomet-
ria), görög ábécé betű-
inek használata a ma-
tematikában. Pi szám 
jelölése [π]. 
 
Fizika: Arkhimédész, 
ptolemaioszi világkép, 
Arisztotelész termé-
szetfilozófiája. 

 

Értelmező kulcsfo-
galmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, jelentőség. 

Tartalmi kulcsfogal-
mak 

Társadalom, társadalmi csoport, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági kapcsolat, gyarmatosítás, árutermelés, pénzgazdálko-
dás, kereskedelem, 
politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, köztársaság, demokrácia, polgárjog, államszervezet, birodalom, szuverenitás, 
politeizmus. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: polisz, mitológia, arisztokrácia, démosz, türannisz, népgyűlés, esküdtbíróság, demagógia, sztratégosz, cserépszavazás, helóta, 
filozófia, hellenizmus. 
Személyek: Szolón, Kleiszthenész, Periklész, Pheidiász, Hérodotosz, Thuküdidész, Platón, Arisztotelész, Nagy Sándor, a legfontosabb gö-
rög istenek. 
Topográfia: Athén, Spárta, Olümpia, Peloponnészosz, Makedónia, Alexandria. 
Kronológia: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpiai játékok), Kr. e. 594 (Szolón reformjai), Kr. e. 508 (Kleiszthenész reformjai), Kr.e. V. 
század közepe (Periklész kora), Kr. e. 336–323 (Nagy Sándor uralkodása). 

 

Tematikai egység Az ókori Róma Órakeret 
10 + 2 óra 

Előzetes tudás Az ókori Róma alapítása. Hadvezérek, csaták, uralkodók az ókori Rómában. Újszövetségi történetek. 
További különleges 
feltételek 

Személyi: múzeumpedagógus múzeumlátogatáshoz; könyvtáros tanár 
Tárgyi: interaktív tábla, könyvtár 

 



A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az ókori Római Birodalmat a katonai erő, fejlett jogrendszer és államszervezet jellemezte. A gazdasági és katonai hatalom birtoklása alapja 
lehet egy-egy személy vagy csoport politikai befolyásának. Egy állam eredményes hódításai a közösség tagjai számára jogkiterjesztéssel és 
jobb életfeltétellel járhatnak, míg veresége az egész közösség pusztulását is eredményezheti. A kereszténység az emberek isten előtti egyen-
lőségének meghirdetésével jelentős hatást gyakorolt a kor embereire.  
A tanuló felismeri, hogy egy több évszázadon keresztül fennálló állam felemelkedésében és hanyatlásában több tényező együttes hatása 
játszik szerepet, valamint, hogy a hosszú életű birodalmak társadalma, gazdasági élete, politikai berendezkedése folyamatosan változik. 
Tudja, hogy az antik kultúra a görög és a római kultúra kölcsönhatása során alakult ki, lássa az európai civilizációra gyakorolt hatását. A 
zsidó gyökerekből is táplálkozó kereszténység kialakulásának és egyházzá szerveződésének megismerésén keresztül felismeri annak civili-
zációformáló szerepét, valamint hatását a későbbi korok fejlődésére. 

Követelmények Kapcsolódási  
pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

Róma útja a köztársaságtól a császárságig. 
 
A köztársaság és a császárság államszervezte és intézményei. 
Államformák, államszervezet. 
 
Gazdaság, gazdálkodás, az életmód változásai. 
 
A római hitvilág, művészet, a tudomány és a jog. 
 
A kereszténység kialakulása, tanításai és elterjedése. 
A világvallások alapvető tanításai, vallásalapítók, vallásújítók. 
 
Pannónia provincia. 
 
A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása. 
 
 
 
 
 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 
− A rendelkezésre álló ismeretforrások értelmezése. 

(Pl. a köztársaság államszervezeti ábrái.) 
− Ismeretszerzés statisztikai táblázatokból, grafiko-

nokból, diagramokból. (Pl. gazdaság, gazdálkodás 
a császárkorban.) 

− A tanultak felhasználása új feladathelyzetben. (Pl. 
a görög és a római mindennapi élet összevetése. 

 
Kritikai gondolkodás: 
− Különböző szövegek, hanganyagok, filmek vizsgá-

lata a történelmi hiteleség szempontjából. (Pl. Ró-
ma alapítása, Jézus élete.) 

− Feltevések megfogalmazása történelmi személyi-
ségek cselekedeteinek, viselkedésének mozgatóru-
góiról. (Pl. Caesar és Augustus intézkedései, Cons-
tantinus reformjai.) 

 
Kommunikáció: 
− Önállóan gyűjtött képekből tabló készítése. (Pl. a 

római kultúra emlékei napjainkban.) 

Földrajz: az 
Appennini-félsziget 
természeti adottságai. 
 
Magyar nyelv és iro-
dalom: Bibliai történe-
tek, Vergilius, Horati-
us. 
Az írás kialakulása, 
jelentősége, nyelvcsa-
ládok. 
 
Matematika: a római 
számok. 
 
Vizuális kultúra: Co-
losseum, Augusztus 
szobra. 
 
Etika; filozófia: A 
kereszténység történe-
te. Az európai civili-

Papírképek a 
római mitológia 
és történelem 
nagy alakjairól 
 
Papírképek a 
római személyi-
ségekről 
 
Történelmi filmek 
Rómáról (DVD) 
 
Római épületek 
makettjei 
 
Játékfilmek Jézus 
életéről DVD-n 
 
Fogalomtár 
 
Középiskolai 
történelmi atlasz 

 



 − Beszámoló készítése népszerű tudományos iroda-
lomból, szépirodalomból, rádió- és tévéműsorok-
ból. (Pl. a gladiátorok élete.) 

záció és kultúra zsidó-
keresztény gyökerei. 

 
Tankönyv 

 Tájékozódás térben és időben: 
− Történelmi időszakok jellegzetességeinek megra-

gadása és összehasonlítása. (Pl. hasonló tartalmú 
görög és római események kronológiai párba állí-
tása.) 

− Különböző időszakok történelmi térképeinek ösz-
szehasonlítása, a változások hátterének feltárása. 
(Pl. a kereszténység terjedése.) 

  

Értelmező kulcsfo-
galmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, jelentőség. 

Tartalmi kulcsfogal-
mak 

Társadalom, társadalmi csoport, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, ke-
reskedelmi mérleg, piaci egyensúly, gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, köztársaság, önkényuralom, diktatúra, politikai párt, polgárjog, államszervezet, biro-
dalom, szuverenitás, 
vallás, politeizmus, monoteizmus, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: patrícius, plebejus, consul, senatus, dictator, néptribunus, provincia, triumvirátus, principatus, limes, colonus, dominatus, diasz-
póra, apostol, Biblia, egyház, püspök, zsinat, barbár, népvándorlás. 
Személyek: Hannibal, a Gracchus-testvérek, Marius, Spartacus, Caesar, Antonius, Augustus, Názáreti Jézus, Péter apostol, Pál apostol, 
Constantinus, Attila. 
Topográfia: Róma, Karthágó, Cannae, Actium, Pannónia, Konstantinápoly, Aquincum, Sopianae, Savaria. 
Kronológia: Kr. e. 753 (Róma hagyomány szerinti alapítása), Kr.e. 510 (a köztársaság létrejötte), Kr. e. 264–146 (a pun háborúk), Kr. e. 44 
(Caesar halála), Kr. e. 31 (az actiumi csata), 313 (a milánói ediktum) 325 (a niceai zsinat), 395 (a Római Birodalom felosztása), 476 (a 
Nyugatrómai Birodalom bukása). 

 

Tematikai egység A középkor Órakeret 
19 + 1 óra 

Előzetes tudás 
A középkori élet színterei és szereplői. A lovagi életmód és a keresztes hadjáratok; új mezőgazdasági eszközök és módszerek; a céhek. A 
középkori járványok. 
 

 



További feltételek Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 
Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A keresztény vallás szerepe az európai szellemi és hatalmi expanzióban, az egyház társadalomépítő és -szabályozó tevékenységének azono-
sítása, távlatos jelentőségének megértése. Az egyéni érdekeltség kiterjedése, a hatalommegosztás elvének megjelenése az egyházi és világi, 
illetve a központi és helyi hatalom között, mint meghatározó európai fejlődési mozgatórugók értékelése. A városokat megillető közösségi 
szabadságjog, kiegészülve az önkormányzatisággal, az ott élők számára fontos értékként jelent meg.  
A középkori keresztény civilizáció örökségének feltárása és a középkori városi civilizáció továbbélésének kimutatása a modern európai 
civilizációban. A rendiség azonosítása, mint a modern állam középkori gyökere. A termelés új szervezeti formái társadalomformáló hatásá-
nak felismerése. Európa eltérő gazdasági fejlődésű régióinak különböző szempontok alapján történő összehasonlítása. A keresztény és az 
iszlám világvallás civilizációformáló szerepének tudatosítása. A középkori keresztény vallásos világkép módosulásának nyomon követése a 
történelem során. A humanizmus örökségének kimutatása a modern ember gondolkodásmódjában. A Gutenberg-galaxis szerepének értéke-
lése az emberi civilizációban. 

Követelmények Kapcsolódási  
pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

Új királyságok a Nyugatrómai Birodalom egykori területén. A 
Frank Birodalom. 
 
A nyugati és keleti kereszténység. 
 
Nyugat-Európa gazdasága és társadalma. 
Erőforrások és termelési kultúrák. 
 
Róma örökösei: a Bizánci Birodalom és a Német-római Biro-
dalom létrejötte. 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 
− Ismeretszerzés szaktudományi munkákból. (Pl. a 

feudalizmus terminológiája.) 
− Információk önálló rendszerezése, értelmezése és 

következtetések levonása. (Pl. a keresztes hadjá-
ratok európai anyagi és szellemi kultúrára, élet-
módra gyakorolt hatásainak összegzése.) 

− Különböző emberi magatartástípusok, élethelyze-
tek megfigyelése, következtetések levonása. (Pl. az 
iszlám mindennapi életet szabályozó előírásainak 
betartása.) 

Földrajz: Európa ter-
mészeti adottságai, az 
arab világ földrajzi 
jellemzői, világvallá-
sok, arab földrajz (tá-
jolás, útleírások), az 
ún. kis jégkorszak 
Európában. 
 
 

Mezőgazdasági 
eszközök képe, 
makettje 
 
Játékfilm a kö-
zépkorról DVD-n 
 
 

 

 



Az államalapítások kora Észak-, Közép- és Kelet-Európában. 
 
Az iszlám és az arab hódítás. 
Vallások szellemi, társadalmi, politikai gyökerei és hatása. 
 
A középkori egyház és az uralkodói hatalom Európában. 
 
Gazdasági fellendülés és a középkori városok születése. 
A technikai fejlődés feltételei és következményei. 
 
A rendiség kialakulása. 
 
Nyugat-Európa válsága és fellendülése a  
XIV–XV. században. 
 
A közép- és kelet-európai régió államai. 
 
Az Oszmán (Török) Birodalom terjeszkedése. 
 
Egyházi és világi kultúra a középkorban 
Korok, korstílusok. 
 
Itália, a humanizmus és a reneszánsz 
Világkép, eszmék, ideológiák. 
Korok, korstílusok.  
 
Hétköznapi élet a középkorban 

− Ismeretszerzés grafikonokból, diagramokból. (Pl. 
Európa lakosságának becsült növekedését bemuta-
tó diagram kapcsán.) 

− Egy történelmi oknyomozás megtervezése. (Pl. 
Jeanne d’Arc életútja és halála.) 

 
Kritikai gondolkodás: 
− Kérdések önálló megfogalmazása. (Pl. az urada-

lom felépítésével és működésével kapcsolatban.) 
− Híres emberek, történelmi személyiségek jellemzése, 

feltevések megfogalmazása a történelmi személyisé-
gek cselekedeteinek, viselkedésének mozgatórugói-
ról. (Pl. Nagy Károly portréja krónikarészlet alap-
ján.) 

− Feltevések megfogalmazása egyes történelmi jelen-
ségek hátteréről, feltételeiről, okairól. (Pl. a mező-
gazdaság fellendülésében szerepet játszó tényezők 
elemzése.) 

− Különféle értékrendek összehasonlítása, saját értékek 
tisztázása. (Pl. a középkori ember gondolkodásának 
átélése és megértése.) 

 
Kommunikáció: 
Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák) készítése. (Pl. a 
hűbéri viszony és hűbéri lánc bemutatását 
szolgáló ábra.) 
 
 
 
 

Magyar nyelv és iro-
dalom: lovagi költé-
szet, vágánsköltészet, 
Boccaccio, Petrarca. 
 
Etika: hit és vallás, a 
világvallások ember-
képe és erkölcsi taní-
tásai, az intolerancia, 
mint erkölcsi dilem-
ma. 
 
Vizuális kultúra: bi-
zánci művészet, ro-
mán stílus, gótika, 
reneszánsz (Leonardo, 
Michelangelo, Raffa-
ello). 
 
Matematika: arab 
számok (hindu erede-
tű, helyi értékes, 10-es 
alapú, arab közvetítés-
sel világszerte elter-
jedt számírás), arab 
algebra. 
 

Zenei CD  
pravoszláv egy-
házi zenefelvétel-
lel 
 
Fogalomtár 
 
Középiskolai 
történelmi atlasz 
 
Tankönyv 
 

 

 



 − Mások érvelésének összefoglalása és figyelembe-
vétele. A véleménykülönbségek tisztázása, a saját 
álláspont gazdagítása, továbbfejlesztése. (Pl. való-
ban nevezhetőek-e a Nyugatrómai Birodalom bu-
kása utáni évszázadok sötét középkornak.) 

− Események, történetek, jelenségek dramatikus 
megjelenítése. (Pl. egy középkori vár lakóinak egy 
napja.) 

− Esszé írása történelmi-társadalmi témákról. (Pl. a 
város, mint az egyik legsajátosabb európai intéz-
mény.) 

 
Tájékozódás időben és térben: 
− Az európai történelem és a magyar történelem köl-

csönhatásainak elemzése. (Pl. összehasonlító idő-
rendi táblázat a XIV–XV. sz.-i Nyugat-, Közép- és 
Kelet-Európa legfontosabb politikai eseményeiről.) 

− A történelmi tér változásainak leolvasása különbö-
ző térképekről. (Pl. az arab hódítás fontosabb sza-
kaszainak bemutatása.) 

− Egyszerű térképvázlatok rajzolása információforrá-
sok alapján. (Pl. Európa három régiójának bejelö-
lése a vaktérképen.) 

Fizika: Arab csillagá-
szat (arab eredetű 
csillagászati elnevezé-
sek, csillagnevek, isz-
lám naptár stb.). Kö-
zépkori technikai ta-
lálmányok, a gótikus 
stílus technikai alapjai 
(támív, támpillér); 
tudománytörténet, 
asztrológia és asztro-
nómia. 
 
Biológia-egészségtan: 
az arab orvostudo-
mány eredményei. 
 
Ének-zene: a középkor 
zenéje; a reneszánsz 
zenéje. 

 

 
Értelmező kulcsfo-
galmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, történelmi forrás, ok és következmény. 

Tartalmi kulcsfogal-
mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, élet-
mód, város, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, termelési egység, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, ke-
reskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, hatalmi ágak, egyeduralom, monarchia, államszervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 
vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

 



Fogalmak, adatok 

Fogalmak: ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa, szerzetes, kolostor, bencés rend, kódex, feudalizmus, hűbériség, jobbágy, robot, 
majorság, uradalom, önellátás, nyomásos gazdálkodás, iszlám, Korán, kalifa, inkvizíció, eretnekség, kolduló rend, rendi monarchia, városi 
önkormányzat, hospes, céh, levantei kereskedelem, Hanza, skolasztika, egyetem, lovag, román stílus, gótika, reneszánsz, humanizmus, 
szultán, szpáhi, janicsár. 
Személyek: Karolingok, Nagy Károly, Justinianus, Mohamed próféta, Aquinói Szent Tamás, Gutenberg. 
Topográfia: Egyházi (Pápai) Állam, Bizánci Birodalom, Mekka,  
Német-római Birodalom, Szentföld, Velence, Firenze. 
Kronológia: 622 (Mohamed futása, a muszlim időszámítás kezdete), 732 (a frankok győzelme az arabok felett), 800 (Nagy Károly császár-
rá koronázása), 843 (a verduni szerződés), 1054 (az egyházszakadás), 1215 (a Magna Charta kiadása), 1453 (Konstantinápoly elfoglalása). 

 

Tematikai egység A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Órakeret 
16 + 2 óra 

Előzetes tudás 
Mondák a magyarság vándorlásáról, mondák és történetek a honfoglalásról, kalandozásokról és az államalapításról. Géza fejedelem és 
(Szent) István király műve. Az Árpád-ház uralkodói, szentjei. Nagy Lajos, a hódító és törvényhozó. Hunyadi János a törökellenes küzdel-
mek élén. Hunyadi Mátyás portréja. 

További különleges 
feltételek 

Személyi: történelem szakos középiskolai tanár, könyvtáros tanár, múzeumpedagógus 
Tárgyi: interaktív tábla, könyvtár 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A magyarság korai története révén annak felismertetése, hogy az új tudás elsajátítása, a környező népektől való tanulás, az alkalmazkodási 
képesség fontos feltétele volt népünk fennmaradásának. A kereszténység felvétele és az erre épülő államalapítás teremtette meg a feltételeit 
a magyar állam megerősödésének és fejlődésének. Az országépítés során megjelenő új kihívásokra adott megfelelő válaszaival a kor politi-
kai vezetése hozzájárult a társadalmi, gazdasági fejlődéshez, amely felerősítette mind a védekező, mind a támadó katonai erőt, melynek 
révén a Magyar Királyság a térség meghatározó államává vált. 
A tanuló felismeri és tudatosul benne, hogy a magyarság eredetére vonatkozó álláspontok különbözősége a források rendkívüli hiányossá-
gából és az egyes szaktudományok (történettudomány, régészet, nyelvészet) kutatási eredményeinek, egymásnak olykor ellentmondó adata-
iból fakad. Tudása elmélyül az államalapításról, megérti történelmi jelentőségét. Felismeri, hogy az Árpád-korban megszilárdult a keresz-
tény magyar állam. A korszak jelentős uralkodói politikai életpályájának megismerésén keresztül belátja, hogy Magyarország a közép-
európai régió egyik legerősebb államaként fejlődött, sorsa több ponton összekapcsolódott a környező államok és Nyugat-Európa fejlődésé-
vel. Tudja, hogy az ország fejlődésének lehetőségeit lényegesen befolyásolta a tatárokkal és az oszmán törökökkel folytatott küzdelem. 

Követelmények Kapcsolódási  
pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

 



A magyar nép eredete, vándorlása, a honfoglalás és a kalando-
zások kora. Népesség, demográfia (vándorlás, migráció). 
 
Árpád-házi uralkodók politikai életpályája (Géza és Szent Ist-
ván, Szent László, Könyves Kálmán, I. András, IV. Béla). 
 
A társadalom és a gazdaság változásai a honfoglalástól a XIII. 
század végéig. 
 
A Magyar Királyság, mint jelentős európai hatalom, az Anjo-
uk, Luxemburgi Zsigmond és Hunyadi Mátyás korában. 
Fölzárkózás, lemaradás. 
 
A magyar rendi állam és az Oszmán (Török) Birodalom pár-
harca. 
 
Társadalmi és gazdasági változások a XIV–XV. század folya-
mán. 
 
A középkori magyar kultúra és művelődés emlékei. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
− Kulcsszavak és kulcsmondatok keresése szöveg-

ben. (Pl. Szent István törvényeiben.) 
− Információk gyűjtése és önálló rendszerezése, ér-

telmezése. (Pl. az Aranybulla elemzése.) 
– Tanultak felhasználása új feladathelyzetben. (Pl. 

korstílusok azonosítása magyarországi műemléke-
ken.) 

 
Kritikai gondolkodás: 
– Érvek gyűjtése a saját vélemény alátámasztására, 

ellenvélemények cáfolására. (Pl. a magyar honfog-
lalás lefolyása.) 

– Kérdések megfogalmazása a források megbízható-
ságára, a szerző esetleges elfogultságára, rejtett 
szándékaira vonatkozóan. (Pl. korabeli utazók, 
krónikaírók leírásainak elemzése.) 

– Különbségek felismerése és a változások nyomon 
követése egy-egy történelmi jelenség kapcsán. (Pl. 
a jobbágy fogalom jelentésváltozása.) 

– Híres emberek, történelmi személyek jellemzése, 
feltevések megfogalmazása a cselekedeteinek moz-
gatórugóiról. (Pl. Hunyadi Mátyás külpolitikája.) 

 

Magyar nyelv és iro-
dalom: a magyar 
nyelv rokonsága, tör-
ténete, nyelvcsaládok, 
régi magyar nyelvem-
lékek: a Tihanyi apát-
ság alapítólevele, Ha-
lotti beszéd és kö-
nyörgés, Ómagyar 
Mária-siralom. 
Eredetmondák (pl. 
Arany János: Rege a 
csodaszarvasról). 
Janus Pannonius: Pan-
nónia dicsérete, Kato-
na József: Bánk Bán, 
Arany János: Toldi. 
 
Vizuális kultúra: A 
nagyszentmiklósi 
kincs, a honfoglalás 
korát feldolgozó kép-
zőművészeti alkotások 
megfigyelése, elemzé-
se.  
Román, gótikus és 
reneszánsz emlékek 
Magyarországon. 

Régi magyar 
mondák 
 
Játékfilm a hon-
foglalás koráról 
(DVD) 
 
Játékfilm Szent 
Istvánról 
 
CD-rom a hon-
foglalás és állam-
alapítás koráról 
 
Múzeumi feladat-
lap a múzeum 
látogatáshoz 
 
Ismeretterjesztő 
film az Árpád-
házi uralkodók-
ról DVD-n 
 
Az Aranybulla 
fakszimiléje 
 
Ismeretterjesztő 
film a tatárokról 
 

 



 – Történelmi jelenetek elbeszélése, eljátszása külön-
böző szempontokból. Erkölcsi kérdéseket felvető 
élethelyzetek megismerése és bemutatása. (Pl. 
Nándorfehérvár ostromának rekonstruálása ma-
gyar és török korabeli források alapján.)  

– Különböző szövegek, kép- és hanganyagok stb. vizs-
gálata történelmi hitelesség szempontjából. (Pl. a 
XIX. századi historizáló festészet alkotásai [pl. 
Feszty-körkép].) 

 
Kommunikáció: 
– Esszé írása történelmi-társadalmi témákról. (Pl. I. 

Károly gazdasági reformjainak okai.) 
– Történelmi, társadalmi témák vizuális ábrázolása. 

(Pl. a magyar társadalom változásai az Árpád-
korban.) 

 
Tájékozódás térben és időben: 
− Tanult események, jelenségek topográfiai helyének 

meghatározása térképen. (Pl. a magyarság vándor-
lásának fő állomásai.) 

− Az európai és a magyar történelem eltérő időbeli 
ritmusának elemzése. (Pl. A kereszténység felvéte-
le, államok alapítása.) 

– Egyszerű térképvázlatok rajzolása információforrá-
sok alapján. (Pl. a tatárjárás.) 

 

Ének-zene: reneszánsz 
zene: Bakfark Bálint. 
 
Matematika: térbeli 
modellek készítése 
valaminek a demonst-
rálásához. 
 
Informatika: forrás-
használat, hitelesség. 

A Képes Krónika 
fakszimile vagy 
könyvkiadásban 
 
Képek Mátyásról, 
a Corvinákról 
tablókészítéshez 
 
Képek a visegrádi 
királyi palotáról 
 
Játékfilm és isme-
retterjesztő film 
Mátyásról DVD-n 
 
Fogalomtár 
 
Középiskolai 
történelem atlasz 
 
Tankönyv 
 

Értelmező kulcsfo-
galmak 

Változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogal-
mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, népességfogyás, 
migráció, életmód, város, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénz-
gazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, államszervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 
vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

 



Fogalmak, adatok 

Fogalmak: nyelvrokonság, őstörténet, őshaza, törzsszövetség, kettős fejedelemség, honfoglalás, kalandozás, királyi vármegye, ispán, nádor, 
egyházmegye, királyi tanács, tized, szerviens, várjobbágy, vajda, Aranybulla, nemesi vármegye, székely, szász, kun, bandérium, aranyfo-
rint, regálé, harmincad, kapuadó, szabad királyi város, bányaváros, mezőváros, úriszék, báró, köznemes, kilenced, ősiség, perszonálunió, 
végvári rendszer, rendi országgyűlés, rendkívüli hadiadó, füstpénz, fekete sereg, Corvina. 
Személyek: Árpád, Géza fejedelem, I. (Szent) István, Koppány, Szent Gellért, I. (Szent) László, Könyves Kálmán, Anonymus, II. András, 
IV. Béla, I. Károly, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás. 
Topográfia: Baskíria, Levédia, Etelköz, Vereckei-hágó, Augsburg, Pannonhalma, Esztergom, Székesfehérvár, Pozsony, Horvátország, Er-
dély, Dalmácia, Muhi, Buda, Visegrád, Havasalföld, Moldva, Kassa, Nándorfehérvár, Bécs. 
Kronológia: 895 táján (a honfoglalás), 955 (az augsburgi csata),  
972–997 (Géza fejedelemsége), 997/1000–1038 (I. /Szent/ István uralkodása), 1077–95 (I. /Szent/ László), 1095–1116 (Könyves Kálmán), 
1205–1235 (II. András), 1222 (az Aranybulla kiadása),  
1235–70 (IV. Béla), 1241–42 (a tatárjárás), 1301 (az Árpád-ház kihalása), 1308–42 (I. Károly), 1342–82 (I. /Nagy/ Lajos), 1351 (I. /Nagy/ 
Lajos törvényei), 1387–1437 (Luxemburgi Zsigmond), 1444 (a várnai csata), 1456 (a nándorfehérvári diadal), 1458–90 (I. /Hunyadi/ Má-
tyás). 

 
HT szerinti 10%: 7 óra 

• Az őskor és az ókori Kelet 1 óra 
• Az ókori Hellász 1 óra  
• Az ókori Róma 2 óra 
• A középkor 1 óra 
• A magyarság története a kezdetektől 1490-ig 2 óra 

 



10. évfolyam 

Évi óraszám: 72 óra 
HT szerinti 10%: 7 óra 
HT szerint szabadon tervezett: 36 óra 
HT szerint emelt szintű: 0 óra 
 

Tematikai egység A világ és Európa a kora újkorban Órakeret 
11+1+6 óra 

Előzetes tudás Felfedezők, utazók, reformátorok, a Napkirály udvara, a felvilágosodás eszméi. 

További feltételek Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 
Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A világ különböző civilizációit összeköti az emberi alapszükségletek biztosításának szükségessége (élelem, biztonság, világ megértésének 
igénye stb.), ezért is fontos az empatikus látásmód, amely a leigázottak szemével is értékeli a földrajzi felfedezéseket és az azt követő 
gyarmatosítást. Az egyház világi hatalmával való szembefordulás nyomán jött létre a reformáció, amely a hitélet megújítása mellett az ön-
kormányzatiság kiterjesztésével és a munkaelvűség (hivatásetika) meghirdetésével jelentős eszmei és társadalmi hatást gyakorolt Európára. 
A tanuló belátja, hogy Amerika felfedezése gyökeresen megváltoztatta a világ képét. Megérti, hogy a kultúrák találkozása milyen esélyeket 
és/vagy veszélyeket hordoz magában. Az európai régiók eltérő fejlődésének és egymásra hatásának megismerése. A tőkés gazdaság műkö-
dési mechanizmusának átlátása. A termelés új szervezeti formái társadalomformáló hatásának felismerése. Megismeri az európai régiók 
eltérő fejlődését és egymásra hatását. 

Követelmények Kapcsolódási  
pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

Amerika ősi kultúrái, a nagy földrajzi felfedezések és követ-
kezményeik. 
Függetlenség és alávetettség. 
 
Reformáció és katolikus megújulás. 
Vallások szellemi, társadalmi, politikai gyökerei és hatásai. 
 
Az atlanti hatalmak (Hollandia és Anglia) felemelkedése. 
Erőforrások és termelési kultúrák. 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Ismeretszerzés különböző típusú forrásokból. (Pl. a 

95 pontból a lutheri tanok kimutatása; a barokk stí-
lusjegyeinek felismerése képek alapján.) 

– Különböző emberi magatartástípusok, élethelyzetek 
megfigyelése, következtetések levonása. (Pl. a pol-
gárosult angol nemesség és a francia nemesség ösz-
szehasonlítása.) 

 

Földrajz: földrajzi 
felfedezések topográ-
fiai vonatkozásai, a 
holland mélyföld, a 
Naprendszer. 
 
Magyar nyelv és iro-
dalom: Shakespeare, 
Molière. 
 

Képes történelem 
sorozat megfelelő 
kötete 
 
Játékfilm Luther-
ről DVD-n 
 
Játékfilm Erzsé-
bet királynőről 
DVD-n 

 



Nagyhatalmi küzdelmek a XVII. században és a XVIII. század 
elején. 
Kisállamok, nagyhatalmak. 
 
A tőkés gazdaság kibontakozása a Tudorok korában. 
 
Az angol polgárháború és a parlamentáris monarchia kialakulá-
sa. 
A hatalommegosztás formái, szintjei. 
 
A francia abszolutizmus és hatalmi törekvések. 
 
Közép- és Kelet-Európa a XVI–XVII. században. 
 
A tudományos világkép átalakulása. 
 

– Információk önálló rendszerezése és értelmezése. 
(Pl. a harmincéves háború okainak csoportosítása.) 
 

Kritikai gondolkodás: 
– Érvek gyűjtése a saját vélemény alátámasztására, 

ellenérvek gyűjtése meghatározott álláspontok cáfolá-
sára. (Pl. forradalom volt-e a XVII. századi angliai át-
alakulás?) 

– A különbségek felismerése és a változások nyomon 
követése egy-egy történelmi jelenség kapcsán. (Pl. az 
ipari termelési keretek – céh, kiadási, felvásárlási 
rendszer, manufaktúra – összehasonlítása.) 

 
Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diagram készítése. (Pl. a XVI. száza-
di világkereskedelem működése.) 

– Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák) készítése. (Pl. 
az angol polgárháború szakaszairól.) 

 
Tájékozódás időben és térben: 
A történelmi tér változásainak leolvasása térképekről. 
(Pl. a reformáció egyes irányzatainak a térhódítása.) 
 
 

Dráma és tánc: az 
angol reneszánsz szín-
ház és dráma, 
a francia klasszicista 
színház és dráma. 
 
Vizuális kultúra: a 
barokk stílus. 
 
Ének-zene: a barokk 
zene. 
 
Fizika: A földközép-
pontú és a napközép-
pontú világkép jellem-
zői. A Föld, a Nap-
rendszer és a Koz-
mosz fejlődéséről 
alkotott csillagászati 
elképzelések. 
Kepler törvényei, 
Newton. 
 
Filozófia: Descartes, 
Bacon, Locke. 

Ismeretterjesztő 
film a Versailles-i 
palotáról DVD-n 
 
Képek jelentős 
kora újkori sze-
mélyiségekről 
 
Fogalomtár 
 
Középiskolai 
történelmi atlasz 
 
Tankönyv 
 

Értelmező kulcsfo-
galmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, interpretáció, jelentőség. 

Tartalmi kulcsfogal-
mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, népesedés, népességrobbanás, népes-
ségfogyás, migráció, életmód, város, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, termelési egység, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, ke-
reskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 
szuverenitás, centrum, periféria, 
vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

 



Fogalmak, adatok 

Fogalmak: ültetvény, tőke, kapitalizmus, világkereskedelem, abszolutizmus, reformáció, protestáns, evangélikus, református, ellenreformá-
ció, jezsuita, barokk, manufaktúra, vetésforgó, anglikán, puritán, Jognyilatkozat, alkotmányos monarchia, merkantilizmus. 
Személyek: Kolumbusz, Magellán, Vasco da Gama, V. Károly, Luther, Kálvin, Kopernikusz, I. Erzsébet, Cromwell, XIV. Lajos, I. (Nagy) 
Péter. 
Topográfia: Németalföld, London, Versailles, Szentpétervár. 
Kronológia: 1492 (Amerika felfedezése), 1517 (Luther fellépése, a reformáció kezdete), 1618–48 (a harmincéves háború), 1642–49 (az 
angol polgárháború), 1689 (a Jognyilatkozat kiadása). 

 

Tematikai egység Magyarország a kora újkorban Órakeret 
15+1+8 óra 

Előzetes tudás A mohácsi csata, a végvári harcok hősei, a hadvezér Zrínyi Miklós, kuruc mondák és történetek. 
További különleges 
feltételek 

Személyi: történelem szakos középiskolai tanár, múzeumpedagógus 
Tárgyi: interaktív tábla, könyvtár 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A politikai, majd a későbbi vallási megosztottság is hozzájárult az ország három részre szakadásához, ezért lényeges felismerni a közösségi 
és egyéni érdek összehangolásának és a társadalmi összefogásnak a szükségességét külső támadás esetén. A hazai polgárság és parasztság 
művelődésében máig hatóan a reformáció a bibliafordítás és a magyar nyelvű hitélet, míg a katolikus vallás a megújulása révén jutott jelen-
tős szerephez. Az uralkodói önkény nyomán létrejövő nemzeti összefogás mozgósító erejének és a kölcsönös engedményeken alapuló meg-
állapodás hosszú távú jelentőségének értékelése a Rákóczi-szabadságharc kapcsán. A sorsfordító történelmi események nem kizárólag egy 
kiváltó okra vezethetők vissza, és következményeik döntően befolyásolhatják egy adott állam/közösség fejlődésének lehetőségeit. A ki-
emelkedő történelmi személyek közösségformáló és társadalom-átalakító szerepének felismerése. A részekre szakadt ország helyzetének 
megértése a két nagyhatalom ütközőzónájában, annak belátása, hogy a török kiűzését a hatalmi erőegyensúly felbomlása tette lehetővé. A 
másfél évszázados török uralom rövid és hosszú távú következményeinek átlátása. 

Követelmények Kapcsolódási  
pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

A Jagelló-kor. 
 
Az ország három részre szakadása. 
Függetlenség és alávetettség. 
 
Várháborúk kora. 
Békék, háború, hadviselés. 
 
A három országrész berendezkedése, mindennapjai. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Ismeretszerzés szaktudományi munkákból (pl. 

Erdély aranykoráról). 
– Az internet kritikus felhasználása történelmi isme-

retek szerzésére. (Pl. a magyarországi oszmán – 
török építészeti emlékekről.) 

 
 

Magyar nyelv és iro-
dalom: A reformáció 
kulturális hatása; 
Pázmány Péter; 
Zrínyi Miklós: Szigeti 
veszedelem, kuruc 
költészet, Mikes Ke-
lemen. 
 

CD török zenei 
felvétellel 
 
CD-rom, képek 
magyar várakról 
 
Történelmi tárgyú 
játék-filmek 
DVD-n 

 



 
A reformáció és a katolikus megújulás Magyarországon. 
 
Az Erdélyi Fejedelemség. 
Kisállamok, nagyhatalmak. 
 
A magyar rendek és a Habsburg-udvar konfliktusai. 
 
A török kiűzése Magyarországról. 
 
Népesség, társadalom, gazdaság és természeti környezet a 
XVI–XVII. századi Magyarországon. 
 
A Rákóczi-szabadságharc. 
Egyezmények, szövetségek. 

Kritikai gondolkodás: 
– Különböző történelmi elbeszélések összehasonlítása 

a narráció módja alapján.(Pl. Brodarics István és 
Szulejmán a mohácsi csatáról.) 

– Feltevések megfogalmazása egyes történelmi jelen-
ségek hátteréről, feltételeiről, okairól. (Pl. Szapolyai 
királyságának szerepe az önálló Erdélyi Fejede-
lemség későbbi létrejöttében.) 

 
Kommunikáció: 
– Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák) készítése. 

(Pl. kép alapján váralaprajz elkészítése.) 
– Mások érvelésének összefoglalása és figyelembe-

vétele. A véleménykülönbségek tisztázása, a saját 
álláspont gazdagítása, továbbfejlesztése. (Pl. az 
ország előtt 1526-ban álló alternatívák megvitatá-
sa.) 

– Esszé írása történelmi témákról. (Pl. a török ura-
lom hatása Magyarország fejlődésére címmel.) 
 

Tájékozódás időben és térben: 
– Az egyetemes és a magyar történelem eltérő időbe-

li ritmusának és kölcsönhatásainak elemzése. (Pl. 
a Rákóczi-szabadságharc és a spanyol örökösödési 
háború eseményei között.) 

– A történelmi tér változásainak leolvasása különbö-
ző térképekről. (Pl. az ellenreformáció térnyerésé-
nek nyomon követése.) 

 

Ének-zene: Szegény-
legény katonaénekek 
(pl. Csínom Palkó). 
 
Földrajz: a természeti 
környezet változása a 
török korban. 
 
Matematika: képze-
letben történő mozga-
tás (pl. átdarabolás 
elképzelése; testháló 
összehajtásának, szét-
vágásoknak az elkép-
zelése; testek különfé-
le síkmetszetének 
elképzelése). 

Feladatlap múze-
umlátogatáshoz 
 
Ismeretterjesztő 
film a török hó-
doltságról DVD-n 
 
Kuruc nóták ze-
nei CD-n 
 
Képek a kora 
újkori Magyar-
ország kultúrá-
jának jelentős 
személyiségei-ről 
 
Fogalomtár 

 
Középiskolai 
történelmi atlasz 
 
Tankönyv 
 

Értelmező kulcsfo-
galmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

 



Tartalmi kulcsfogal-
mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességfogyás, migráció, életmód, 
város, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénz-
gazdálkodás, piac, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 
centrum, periféria, 
vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: örökös jobbágyság, hajdú, vitézlő rend, unitárius, kuruc, labanc, trónfosztás. 
Személyek: II. Lajos, Szapolyai János, I. Ferdinánd, I. Szulejmán, Dobó István, Zrínyi Miklós, Károli Gáspár, Bocskai István, Bethlen Gá-
bor, Pázmány Péter, Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), I. Lipót, Savoyai Jenő, II. Rákóczi Ferenc. 
Topográfia: Mohács, Kőszeg, Buda, Hódoltság, Eger, Szigetvár, Sárospatak, Ónod, Nagyszombat. 
Kronológia: 1526 (a mohácsi csata, a kettős királyválasztás), 1541 (Buda elfoglalása, az ország három részre szakadása), 1552 (Eger siker-
telen török ostroma), 1566 (Szigetvár eleste), 1591–1606 (a tizenöt éves háború, a bécsi béke), 1664 (Zrínyi Miklós téli hadjárata, a vasvári 
béke), 1686 (Buda visszafoglalása), 1699 (a karlócai béke), 1703–11 (a Rákóczi-szabadságharc), 1707 (az ónodi országgyűlés), 1711 (a 
szatmári béke). 

 
 

Tematikai egység Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora Órakeret 
14+2+6 óra 

Előzetes tudás A felvilágosodás eszméi; az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi harca; a francia forradalom vívmányai; a terror; Napóleon; az ipari 
forradalom találmányai. 

További feltételek személyi: történelem szakos középiskolai tanár 
tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A felvilágosodás állította középpontba a világmindenség ésszel felfogható megértését, a tudományos megismerés elsőbbrendűségét, a fo-
lyamatos haladás, fejlődés utópisztikus eszményét. Az alapvetőnek nevezett emberi jogok, amelyek mind a mai napig a nyugati demokráci-
ák jogrendjének alapját jelentik. A korszak eszméi (egyenlőség, szabadság, testvériség) nem egyszer egymást kizáró módon valósulnak 
meg. A korszak tette az uralkodók és hatalmon levők feladatává a közjó szolgálatát, amely szélsőséges formájában a népboldogítás zsarno-
ki, terrorisztikus eszközeinek alkalmazását is eredményezte. 
A tanuló belátja, hogy a hatalommegosztás és a képviseleti elv általánossá válása a polgári államokban a demokratikus jogok gyakorlásának 
kiterjesztését eredményezte. Megérti, hogy a korszakban a társadalmi és gazdasági átalakulás egymást erősítve bontakozik ki. Felismeri, 
hogy az ipari forradalom, amely új energiaforrások hasznosítása mellett új technikai eszközök alkalmazásával és a termelési formák átalakí-
tásával létrehozta az ipari társadalmat, a népesség számszerű gyarapodását, urbanizációt és az ipari munkásság létszámának növekedését 
eredményezte. Ismeri a korszakban kialakult politikai ideológiák –liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus, szocializmus – jellemző-
it, és átlátja, hogy ezek átalakult formában ma is léteznek. 

 



Követelmények Kapcsolódási  
pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

A felvilágosodás. 
Világkép, eszmék, ideológiák, társadalomkritika. 
 
A felvilágosult abszolutizmus. 
 
Hatalmi átrendeződés a XVIII. századi Európában. 
Egyezmények, szövetségek. 
 
Az Egyesült Államok létrejötte és alkotmánya. 
A hatalommegosztás formái, szintjei. 
 
A francia forradalom eszméi, irányzatai, hatása. 
Forradalom, reform és kompromisszum. 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Különböző emberi magatartástípusok, élethelyze-

tek megfigyelése, következtetések levonása. (Pl. a 
tömegek bekerülése a politizálásba.) 

– Információk önálló rendszerezése és értelmezése. 
(Pl. az ipari forradalom találmányai és jelentősé-
gük.) 

 
 

Magyar nyelv és iro-
dalom: a felvilágoso-
dás és a romantika, a 
francia Enciklopédia, 
Voltaire: Candide. 
 
Vizuális kultúra: 
klasszicizmus és ro-
mantika. 
 
Ének-zene: Marseillai-
se. 
 

Képek a felvilá-
gosodás korának 
kiemelkedő sze-
mélyiségeiről 
 
A francia forrada-
lom vezetőinek 
arcképei, forra-
dalmi jelképek 
képeken. 
 

 napóleoni háborúk Európája és a Szent Szövetség rendszere. 
 
Az ipari forradalom és hatásai. 
A technikai fejlődés feltételei és következményei. 
 
A XIX. század eszméi. 

Kritikai gondolkodás: 
– Feltevések megfogalmazása egyes társadalmi-

történelmi jelenségek okairól. (Pl. a forradalmi ter-
ror és szükségessége.) 

– Történelmi személyiségek jellemzése, feltevések 
megfogalmazása viselkedésük mozgatórugóiról. (Pl. 
Robespierre, Napóleon.) 

 
Kommunikáció: 
– Elsődleges történelmi források elemzése, össze-

függések felderítése. (Pl. a Függetlenségi nyilat-
kozat elemzése és a felvilágosodás hatásának ki-
mutatása.) 

– Folyamatábra, diagram készítése. (Pl. a hatalom-
megosztás elvének ábrája.) 

– Beszámoló, kiselőadás tartása népszerű tudomá-
nyos irodalomból, (Pl. a szabadkőművesség témá-

Fizika: hőerőgépek, a 
teljesítmény mérték-
egysége (watt). 
 
Erkölcstan; etika: 
Állampolgárság és 
nemzeti érzés. A sza-
badság rendje: jogok 
és kötelességek. Ma-
gánérdek és közjó. 
Részvétel a közélet-
ben. A társadalmi 
igazságosság kérdése. 
 
Földrajz: urbanizációs 
folyamatok és hatása-
ik. 
 

Játékfilm a fran-
cia forradalom 
koráról DVD-n 
 
A Marseillaise 
zenei CD-n 
 
Szerepkártyák a 
szerepjátékhoz 
 
Játékfilm Napóle-
onról DVD-n 
 
Játékfilm (Dic-
kens-regényfel-
dolgozás) DVD-n 
 

 



jában.) 
– Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák) készítése. 

(Pl. a francia forradalom korszakai.) 
– Események, történetek dramatikus megjelenítése. 

(Pl. XVI. Lajos pere.) 
– Esszé írása történelmi, filozófiai kérdésekről (Pl. a 

„Mi viszi előre a világot? Forradalom vagy szer-
ves fejlődés” témájában.) 

Tájékozódás időben és térben: 
– Események időrendbe állítása. (Pl. a 1848-as for-

radalmak.) 
– A történelmi tér változásainak leolvasása különbö-

ző térképekről. (Pl. Lengyelország felosztása.) 

Filozófia: a felvilágo-
sodás filozófusai (pl. 
Diderot, Voltaire, 
Rousseau), a német 
idealizmus (pl. Kant, 
Hegel), Marx. 
 

Makettek, model-
lek, animációk az 
ipari forradalom 
találmányairól 
 
Fogalomtár 
 

  Biológia-egészségtan: 
védőoltások (az im-
munológia tudomá-
nyának kezdetei). 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: a mo-
dern nyilvánosság 
kialakulása. 

Középiskolai 
történelmi atlasz 
 
Tankönyv 
 

Értelmező kulcsfo-
galmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, jelentőség. 

Tartalmi kulcsfogal-
mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, elitréteg, népesedés, népességrobbanás, népes-
ségfogyás, migráció, életmód, város, nemzet, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénz-
gazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 
szuverenitás, centrum, periféria, emberi jog, állampolgári jog, 
vallás, vallásüldözés, vallásszabadság. 

 



Fogalmak, adatok 

Fogalmak: felvilágosodás, racionalizmus, a hatalmi ágak megosztása, természetjog, társadalmi szerződés, népszuverenitás, szabad verseny, 
felvilágosult abszolutizmus, Emberi és polgári jogok nyilatkozata, alkotmány, jakobinus, terror, nacionalizmus, liberalizmus, konzervati-
vizmus, szocializmus, Szent Szövetség, urbanizáció. 
Személyek: Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Adam Smith, II. (Nagy) Frigyes, II. (Nagy) Katalin, Washington, XVI. Lajos, Danton, Ro-
bespierre, Napóleon, Metternich, Watt, Stephenson, Marx. 
Topográfia: Párizs, Poroszország, Szilézia, Lengyelország, gyarmatok Észak-Amerikában, Waterloo. 
Kronológia: 1776. július 4. (az amerikai Függetlenségi nyilatkozat kiadása, az Amerikai Egyesült Államok létrejötte), 1789. július 14. (a 
Bastille ostroma, a francia forradalom kitörése), 1793–1794 (a jakobinus diktatúra), 1804–1814/15 (Napóleon császársága), 1848 (forra-
dalmak Európában). 

 

Tematikai egység Az újjáépítés kora Magyarországon Órakeret 
9+1+8 óra 

Előzetes tudás Magyarország újjáépítése a Habsburg Birodalom keretei között. Nemzetiségi viszonyok. 

További feltételek személyi: történelem szakos középiskolai tanár 
tárgyi: interaktív tábla, DVD-lejátszó, CD lejátszó 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A hosszú, békés időszak, az ország újjáépítése együtt járt más népek, nemzetiségek befogadásával/betelepülésével/betelepítésével, gazda-
sági, kereskedelmi, kulturális fejlődést és egy soknemzetiségű államot eredményezett, amely később nemzetiségi ellentétek és konfliktusok 
alapjául szolgált. A modernizációs kényszer nyomán – a népboldogítás zsarnoki eszközeinek alkalmazása révén is – alakul ki közéletünk-
ben a ma is meglévő „magyar gondolat” és „szabad gondolat” szembenállása. 
A tanulók felismerik, hogy az uralkodó és a rendek egymásra utaltsága, a központi és a helyi hatalom egyensúlya jelentett garanciát a békés 
építőmunkára, amely kedvezően érintette a mezőgazdaság helyzetét, de bizonyos értelemben gátját jelentette a hazai ipari termelés kibonta-
kozásának. Tudatosul benne, hogy Magyarország a Habsburg Birodalom részét képezte, megérti a birodalmiságból fakadó problémák lé-
nyegét, és reális képet alkot Magyarország birodalmon belüli helyzetéről. Az önkormányzatiság (vármegyerendszer) szerepének megértése 
a függetlenség bizonyos elemeinek a megőrzésében. Tudja, hogy a korszakban jelentősen megváltozott Magyarország etnikai képe, és hogy 
ennek napjainkig ható következményei lettek. 

Követelmények Kapcsolódási  
pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

 



Népesség és környezet: demográfiai változások, az etnikai 
arányok átalakulása. 
Népesség, demográfia (vándorlás, migráció). 
Kisebbség, többség, nemzetiségek. 
 
A Magyar Királyság újjászervezése és helye a Habsburg Biro-
dalomban. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Ismeretszerzés statisztikai táblázatokból, grafiko-

nokból, diagramokból. (Pl. a korszakra vonatkozó 
demográfiai adatok elemzése, értékelése.) 

 
 

Földrajz: Magyaror-
szág természeti adott-
ságai. 
 
 

Zenei CD a ma-
gyarországi nem-
zetiségek jellem-
ző zenéivel 
 

A felvilágosult abszolutizmus a Habsburg Birodalomban. 
 
Társadalmi és gazdasági viszonyok változásai a XVIII. század-
ban. 
 
A nemzeti ébredés: a kultúra és művelődés változásai. 

– A tanultak felhasználása új feladathelyzetben. (Pl. a 
felvilágosodás fogalmainak azonosítása a korszak 
uralkodói intézkedéseiben.) 

– Egy történelmi oknyomozás megtervezése. (Pl. 
Martinovics Ignác perújrafelvétele.) 

 
Kritikai gondolkodás: 
– Feltevések megfogalmazása a történelmi személyi-

ségek cselekedeteinek, viselkedésének mozgatóru-
góiról. (Pl. II. József politikai életpályájának elem-
zése.) 

 
Kommunikáció: 
– Önállóan gyűjtött képekből összeállítás, tabló ké-

szítése. (Pl. nemzetiségek Magyarországon.) 
– Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák) készítése. (Pl. 

jobbágyterheket szemléltető ábra készítése.) 
 
Tájékozódás térben és időben: 
– A történelmi tér változásainak leolvasása különbö-

ző térképekről. (Pl. Magyarország etnikai összeté-
telének, elemzése.) 

– Egyszerű térképvázlatok rajzolása különböző in-
formációforrások alapján. (Pl. a népességmozgások 
irányainak megjelenítése.) 

Magyar nyelv és iro-
dalom: Nyelvújítás: 
Kazinczy Ferenc. 
A magyar felvilágoso-
dás irodalma: Besse-
nyei György, Csoko-
nai Vitéz Mihály. 
 
Ének-zene: a barokk 
zene (pl. J. S. Bach, 
Händel), a klasszikus 
zene (pl. Haydn). 
 
Vizuális kultúra: ba-
rokk stílusú kastélyok, 
templomok, 
illuzionisztikus fres-
kók, fogadalmi szob-
rok és táblaképek 
Magyarországon. 
 
Informatika: könyv-
tártípusok, könyvtár-
történet. 

Fogalomtár 
 

Középiskolai 
történelmi atlasz 
 
Tankönyv 
 

Értelmező kulcsfo-
galmak 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

 



Tartalmi kulcsfogal-
mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, élet-
mód, város, nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénz-
gazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 
centrum, periféria, vallás. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: betelepítés, betelepülés, Pragmatica Sanctio, Helytartótanács, felsőtábla, alsó tábla, kettős vámrendszer, úrbéri rendelet, Ratio 
Educationis, türelmi rendelet, jobbágyrendelet. 
Személyek: III. Károly, Mária Terézia, II. József, Kazinczy Ferenc. 
Topográfia: Határőrvidék, Bácska, Bánát. 
Kronológia: 1723 (Pragmatica Sanctio), 1740–80 (Mária Terézia), 1780–1790 (II. József). 

 

Tematikai egység Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon Órakeret 
16+2+8 óra 

Előzetes tudás A magyar reformkor képviselői, március 15. mint iskolai ünnepély, a forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségei. 
További különleges 
feltételek 

Személyi: történelem szakos középiskolai tanár, múzeumpedagógus (1-2 múzeumi foglalkozáshoz) 
Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A korszakot a nemzeti és a liberális eszme megerősödése, valamint az európai centrumhoz való fölzárkózás kényszere határozza meg. Ezek 
nyomán megfogalmazódik a jobbágyi és rendi viszonyok meghaladásának, az érdekegyeztetés, a közteherviselés, valamint a nemzeti nyelv és 
kultúra megteremtésének szükségessége, amelyek a polgári viszonyok és a nemzeti önállóság megteremtését célozzák. E célok megvalósítása 
állítja középpontba azokat a nagyformátumú politikusokat, akik túllépve egyéni érdekeiken, egymást kiegészítve a közösség hosszú távú 
érdekeit szolgáló reformprogramok mellé állítják a közvéleményt. A közös cél eredményezi a forradalom és szabadságharc idején létrejövő 
nemzeti egységet és összefogást, amely számos politikai, társadalmi és katonai eredménnyel jár, és csak két nagyhatalom külső katonai ag-
ressziója képes leverni.  
Megérti a tanuló, hogy a fejlődésben – Nyugat-Európa mintaadó államaihoz képest – lemaradt magyar társadalmat és gazdaságot célzó, re-
formkori modernizációs szándékok elvezettek a polgári Magyarország megteremtéséhez. A reformkorban megjelenő magyar polgári nemzet-
eszme és jelentőségének megismerése. Belátja, hogy a reformkor jelentős személyiségei irányt szabtak a történelmi eseményeknek. A magyar 
és az egyetemes történelem összefüggéseinek átlátása. Március 15. eseményeinek megismerése nemzeti ünnepünk méltó megünneplése cél-
jából. A reformkor nagy alakjainak példáján keresztül pozitív nemzettudat kialakítása. Nemzetiségek és más vallási –etnikai kisebbségek 
szerepe a szabadságharcban 

Követelmények Kapcsolódási  
pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

 



Az átalakuló társadalom és gazdaság. 
Nők és férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életformák. 
 
A reformeszmék kialakulása és terjedése: Széchenyi István 
programja. 
Fölzárkózás, lemaradás. 
 
A reformmozgalom kibontakozása. 
 
A nemzeti ébredés és a nemzetiségi kérdés. 
 
A reformkori művelődés, kultúra. 
 
A forradalom és szabadságharc nemzetközi keretei. 
 
Az 1848-as forradalom és vívmányai, az áprilisi törvények. 
Forradalom, reform és kompromisszum. 
 
A szabadságharc története. 
Békék, háború, hadviselés, nemzetiségek szerepe. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Különböző emberi magatartástípusok, élethelyzetek 

megfigyelése, következtetések levonása. (Pl. a ne-
mesi életszemlélet megismerése Pulszky Ferenc mű-
ve alapján.) 

– Egy történelmi oknyomozás megtervezése. (Pl. Pe-
tőfi Sándor halála.) 
 

Kritikai gondolkodás: 
– Híres emberek, történelmi személyiségek jellemzése, 

feltevések megfogalmazása viselkedésük mozgatóru-
góiról. (Pl. Széchenyi István, Görgey Artúr.) 

– Különböző szövegek, hanganyagok, filmek stb. vizs-
gálata a történelmi hitelesség szempontjából. (Pl. Né-
meth László Az áruló című történeti drámája.) 

 

Magyar nyelv és iro-
dalom: A felvilágoso-
dás és a reformkor 
irodalma. 
Nemzeti dráma, nem-
zeti színjátszás kezde-
tei. 
 
Dráma és tánc: a 
XIX. századi magyar 
színház és dráma né-
hány alkotása: Katona 
József: Bánk bán, 
Vörösmarty Mihály: 
Csongor és Tünde. 
 
 

Játékfilm Széche-
nyiről DVD-n 
 
Ismeretter-jesztő 
film a reformkor-
ról DVD-n 
 
Szerepkártyák 
szerepjátékhoz 
 
Képek a nemzeti-
ségek viseleteiről 
 
Múzeumi feladat-
lap 
 
Képek tabló-
készítéshez 

 Kommunikáció: 
– Elsődleges történelmi források elemzése, összefüg-

gések felderítése. (Pl. Széchenyi programja a Stádi-
um 12 pontja alapján.) 

– Folyamatábra, diagram készítése. (Pl. a reformkori 
rendi országgyűlés felépítése és a törvényhozás me-
nete.) 

– Események, történetek, jelenségek dramatikus meg-
jelenítése. (Pl. Széchenyi és Kossuth vitája.) 

 
Tájékozódás időben és térben: 
– Az európai történelem és a magyar történelem köl-

csönhatásainak elemzése. (Pl. az 1848-as forradal-
mak kölcsönhatásai.) 

– Események időrendbe állítása. (Pl. a pesti forrada-

Vizuális kultúra: 
klasszicizmus és ro-
mantika. 
 
Ének-zene: Himnusz, 
Szózat, Erkel Ferenc: 
Hunyadi László – a 
nemzeti opera szüle-
tése, Liszt Ferenc. 
 
Földrajz: Magyaror-
szág természeti adott-
ságai, folyamszabá-
lyozás. 

A szabadságharc 
dalai zenei CD-n 
 
Játékfilm a sza-
badságharc vere-
ségéről DVD-n 
 
Fogalomtár 

 
Középiskolai tör-
ténelmi atlasz 
 
Tankönyv 
 

 



lom eseményei.) 

Értelmező kulcsfo-
galmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, jelentőség, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogal-
mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, 
város, nemzet, nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 
kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 
centrum, periféria. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: reform, polgári átalakulás, liberális nemesség, centralista, cenzúra, államnyelv, önkéntes örökváltság, kötelező örökváltság, köz-
teherviselés, érdekegyesítés, védővám, márciusi ifjak, nemzetőrség, áprilisi törvények, felelős kormány, népképviselet, cenzusos választójog, 
jobbágyfelszabadítás, tavaszi hadjárat, Függetlenségi nyilatkozat. 
Személyek: Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Kölcsey Ferenc, Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Eötvös József, Metternich, Batthyány Lajos, 
Szemere Bertalan, Petőfi Sándor, Jellasics, Görgey Artúr, Ferenc József, Windischgrätz, Bem József. 
Topográfia: Pest-Buda, Vaskapu, Pákozd, Isaszeg, Debrecen, Világos. 
Kronológia: 1830 (Széchenyi István: Hitel című művének megjelenése, a reformkor kezdete), 1832–36 (rendi országgyűlés), 1844 (a magyar 
nyelv államnyelvvé nyilvánítása), 1848. március 15. (forradalom Pesten), 1848. április 11. (az áprilisi törvények), 1848. szeptember 29. (a 
pákozdi csata), 1849. április 6. (az isaszegi csata), 1849. április 14. (a függetlenség kimondása), 1849. május 21. (Buda felszabadítása), 1849. 
augusztus 13. (a világosi fegyverletétel). 

 
HT szerinti 10%: 7 óra 

• A világ és Európa a kora újkorban 1 óra 
• Magyarország a kora újkorban 1 óra 
• Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora 2 óra 
• Az újjáépítés kora Magyarországon 1 óra 
• Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon 2 óra 

 
HT szerint szabadon tervezett: 36 óra 

• A világ és Európa a kora újkorban 6 óra 
• Magyarország a kora újkorban 8 óra 
• Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora 6 óra 
• Az újjáépítés kora Magyarországon 8 óra 

 



• Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon 8 óra 
  

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 
− Az ókori, középkori és koraújkori egyetemes és magyar kultúrkincs rendszerező megismerésével, az egyetemes emberi értékek tudatos vállalása, család-

hoz, lakóhelyhez, nemzethez való tartozás fontosságának felismerése, elfogadása. 
− A múltat és a történelmet formáló, összetett folyamatok, látható és háttérben meghúzódó összefüggések felismerése, és ezek erkölcsi-etikai aspektusainak 

azonosítása. 
− A korábbi korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak azonosítása, a különböző államformák működési jellemzőinek fel-

ismerése.  
− Ismerje fel a tanuló a civilizációk történetének jellegzetes sémáját (kialakulás, virágzás, hanyatlás). 
− Ismerje és mind szélesebb körben alkalmazza a történelem értelmezését segítő kulcsfogalmakat és egyedi fogalmakat, az árnyalt történelmi tájékozódás és 

gondolkodás érdekében. 
− Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából 

értékeli, tudjon példákat mondani különböző korok eltérő értékítéleteiről egy-egy történelmi személyiség kapcsán. 
− Tudja, hogy az egyes népeket vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján tudjuk megkülönböztetni. Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az álla-

mok által megfogalmazott szabályok döntő mértékben befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a mindennapokat.  
− Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági, szellemi tényezők együttesen befolyásolják. 
− Ismerje a világ és az európai kontinens eltérő fejlődési irányait, ezek társadalmi, gazdasági és szellemi hátterét. Tudja azonosítani Európa különböző régi-

óinak eltérő fejlődési útjait. 
− Ismerje fel a meghatározó vallási, társadalmi, gazdasági, szellemi összetevőket egy-egy történelmi jelenség, folyamat értelmezésénél. 
− Tudja értelmezni az eltérő uralkodási formák és társadalmi, gazdasági viszonyok közötti összefüggéseket. 
− Ismerje a keresztény Magyar Királyság létrejöttének, virágzásának és hanyatlásának főbb állomásait, a koraújkor békés építőmunkájának eredményeit, va-

lamint a polgári Magyarország kiépülésének meghatározó gondolatait és kulcsszereplőit. 
− Legyen képes a tanuló ismereteket meríteni, beszámolót, kiselőadást készíteni és tartani különböző írott forrásokból, történelmi kézikönyvekből, atlaszok-

ból/szakmunkákból, statisztikai táblázatokból, grafikonokból, diagramokból és internetről. 
− Legyen képes a szerzett információk rendezésére/értelmezésére, és tudja a rendelkezésre álló információforrásokat áttekinteni/értékelni is. Tudjon kérdé-

seket megfogalmazni a forrás megbízhatóságára és a szerző esetleges elfogultságára vonatkozóan. 
− Legyen képes különböző magatartástípusok és élethelyzetek megfigyelésére/következtetések levonására. Tudja írott és hallott szövegből a lényeget ki-

emelni tételmondatok meghatározásával, szövegek tömörítésével és átfogalmazásával egyaránt. Legyen képes a többféleképpen értelmezhető szövegek je-
lentésrétegeinek feltárására.  

− Legyen képes feltevéseket megfogalmazni történelmi személyiségek cselekedeteinek, viselkedésének mozgatórugóiról. 
− Legyen képes történelmi helyzeteket elbeszélni, eljátszani a különböző szereplők nézőpontjából. 
− Legyen képes saját véleményét megfogalmazni, közben legyen képes vitában a tárgyilagos érvelés és a személyeskedés megkülönböztetésére. 
− Legyen képes folyamatábrát, diagramot, vizuális rendezőt (táblázatot, ábrát) készíteni, történelmi témákat vizuálisan ábrázolni. 

 



− Legyen képes az időmeghatározásra konkrét kronológiai adatokkal, valamint történelmi időszakokhoz kapcsolódóan egyaránt, és tudjon kronológiai ada-
tokat rendszerezni. Használja a történelmi korszakok és periódusok nevét. Legyen képes összehasonlítani történelmi időszakokat, egybevetni eltérő kor-
szakok emberi sorsait a változások szempontjából, és legyen képes a változások megkülönböztetésére is. 

− Legyen képes érzékelni és elemezni az egyetemes és a magyar történelem eltérő időbeli ritmusát, illetve ezek kölcsönhatásait. Tudja az egyes korszakokat 
komplex módon jellemezni és bemutatni. 

− Legyen képes különböző információforrásokból önálló térképvázlatok rajzolására, különböző időszakok történelmi térképeinek az összehasonlítására, a 
történelmi tér változásainak leolvasására, az adott témához leginkább megfelelő térkép kiválasztására. 

 

11–12. évfolyam 

 

A középiskolai történelemtanítás második két éve részben már az érettségire való felkészülés jegyében telik el. Mindazon fejlesztési területeket és kulcskompe-
tenciákat kiemeljük és elmélyítjük, amelyek a történelemtanítás során szerepet játszanak. Ezek közül a legfontosabb a nemzeti azonosságtudat kialakítása és a 
hazafias nevelés, valamint az aktív állampolgárságra és demokráciára nevelés. Fontos, hogy tanulóink hazájukhoz hű, nemzeti, népi kultúránk értékeit ismerő és 
becsülő, a demokratikus jogállam iránt elkötelezett, a közügyekben aktívan részt vevő állampolgárokká váljanak. Ehhez használjuk fel és tudatosítsuk a közelmúlt 
történelmének értékeit (jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát), közös társadalmi és állami 
sikereinket (pl. a rendszerváltás/rendszerváltozás, a demokratikus jogállam kiépítése, békés nemzetegyesítés, csatlakozásunk az európai közösséghez és az atlanti 
szövetséghez), nem elhallgatva, de nem is túlhangsúlyozva történelmünk árnyoldalait sem, mint példáula a XX. századi totális diktatúrák jellemzőinek feldolgozá-
sa, az általuk elkövetett büntettek megismertetése. A kulcskompetenciák közül a szociális és állampolgári kompetencia játszik szerepet a demokrácia iránti végső 
elköteleződésben, valamint nemzeti értékeinken túl a közös európai gondolat melletti egyértelmű állásfoglalásban is. 

 
A tanulói kompetencia fejlesztésének területei közül első helyen a 11–12. évfolyamokon is a források használata és értékelése említhető. A forrásokból történő 
önálló adatgyűjtés mellett a történelmi háttér ismeretében következtetések levonása is elvárt. Mindehhez nemcsak a szakszókincs alapos ismerete szükséges, ha-
nem az egyes történelmi fogalmak meghatározása is, annak tudatában, hogy azok a különböző történelmi korokban változó jelentésűek lehetnek. A történelemta-
nítás fontos eleme a középiskolai oktatás záró szakaszában is a tanulók történelmi időben és térben való tájékozódó-képességének fejlesztése. Ez a kronológiai és 
topográfiai adatok megismerésén és megtanulásán túl azok egységben látását, az események sorrendjének (diakrónia) és az egy időben zajló történéseknek (szink-
rónia) a felismerését is célozza. Ezen a szinten már elvárt egyszerű kronológiai táblázatok önálló készítése, valamint kronológiai munkák használata is. Fontos a 
történelmi tér változásainak felismerése, a történelmi és földrajzi térképek összekapcsolása, valamint az ökológiai szemlélet kialakítása a történelmi jelenségek 
értelmezésében. 
 
A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek – mint közvetlen szocializációs hatású témaköröket átfogó tartalmi terület – természetes módon kapcsolódik a 
NAT-ban megfogalmazott valamennyi általános fejlesztési feladathoz. Ez a lehetősége abból adódik, hogy a jelenben való eligazodásra igyekszik felkészíteni a 
tanulókat. Olyan tartalmakat visz be az oktatásba, amelyek a hétköznapokban közvetlenül hasznosítható tudást eredményeznek. Olyan készségek fejlesztését cé-
lozza, amelyek – miként az összes kulcskompetencia –, széles körben hasznosíthatók az iskolán kívüli életben.  A témakörök feldolgozása közvetlen módon járul 
hozzá a szociális és állampolgári, valamint a kezdeményezőkészség és vállalkozási kompetencia fejlesztéséhez. Az általános célok közül jelentős mértékben segíti 

 



az állampolgárságra és demokráciára nevelést, a másokért való felelősségvállalás és az önkéntesség gondolatának elmélyülését a fiatalokban, a gazdasági és a 
pénzügyi nevelést, valamint kisebb mértékben a pályaorientációt is. 
 
A társadalmi, állampolgári és gazdasági témakörök feldolgozása fontos szerepet játszik az önálló és kritikai gondolkodás fejlesztésében, valamint a médiahaszná-
lat tudatosságának kialakításában, ami középiskolában a következő tevékenységi típusokra épülhet: írott és audiovizuális szövegek önálló gyűjtése, szóban vagy 
írásban történő feldolgozása, valamint tudatos és kritikus kezelése, a tanult ismeretek problémaközpontú elrendezése, a többféleképpen értelmezhető szövegek jelen-
tésrétegeinek feltárása, különféle értékrendek összehasonlítása, saját értékek és vélemények tisztázása. 
 
A középiskola utolsó évfolyamán megjelenő társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek témakörei a történelem tantárgy keretében szintetizálják a diákok 
társadalomtudományi ismereteit. Mivel végzős diákokról van szó, fontos, hogy az iskola közvetlen módon is előkészítse őket a tényleges gazdasági és politikai 
szerepvállalásra: az állampolgári jogok és kötelességek felelősségteljes gyakorlására, a munkavállalói, illetve a vállalkozói szerepre, valamint az országgyűlési és 
helyhatósági választásokon való részvételre. 
 
E témakörök szemlélete szorosan kötődik az aktuális társadalmi gyakorlathoz, illetve a diákok társadalmi tapasztalataihoz. Legfontosabb módszertani sajátossága 
az induktivitás, amely a tanulási folyamat gyakorlat közeli jellegében gyökerezik. Ez azért fontos, mert a diákok társadalmi tapasztalatai sok esetben ellentmonda-
nak az iskolában tanult eszményeknek, elveknek és fogalmi általánosításoknak. Így mind a tanár, mind a tananyag könnyen hiteltelenné válhat. Az ismeretek 
puszta átadása mellett ezért mindenképp szükség van olyan, személyes élményekre építő, készségfejlesztő módszerekre, amelyek megalapozzák, illetve erősítik a 
diákok szociális, erkölcsi és jogi érzékét. A tananyag tehát nem egyszerűen ismereteket közvetít, hanem viselkedési mintákat, szemléletet is, egyfajta probléma-
megoldó „társadalmi gyakorlótérnek” tekintve a tanórákat, ahol szimulációs helyzetekben erősödhet a diákok döntési és problémamegoldó képessége, empátiája, 
toleranciája és együttműködési készsége. 
 
 

 



11. évfolyam 

Évi óraszám: 108 óra 
HT szerinti 10%: 10 óra 
HT szerint szabadon tervezett: 0 óra 
HT szerint emelt szintű: 72 óra 
 

Tematikai egység A nemzetállamok és a birodalmi politika kora Órakeret 
16+2 óra 

Előzetes tudás Az egységes Olaszország és Németország létrejötte. Polgárháború az Amerikai Egyesült Államokban. Birodalmak versenye a világ újrafe-
losztásáért, élet a gyarmatokon. 

További különleges 
feltételek 

Személyi: történelem szakos középiskolai tanár, múzeumpedagógus (1-2 múzeumi foglalkozáshoz) 
Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A nacionalista eszme terjedése, az ipari forradalom termékeinek piacigénye együttesen segítik elő a nemzetállamok létrejöttét, mely állami 
keretként hatékonyan képes egy nép érdekeit megjeleníteni, megvédeni. A különböző nemzetállamok megteremtésének igénye, a tőkés 
termelés állandó bővítésének kényszere magában hordozza a nemzetek közötti versengés kiéleződését, amely többek között a gyarmatosítás 
új szakaszának megjelenését eredményezi. A modern polgári államszervezet új funkciói kiterjednek az oktatásra, az egészségügyre és a 
szociálpolitikára, azaz számos, a közösséget összetartó elemmel bővültek. 
A tanuló felismeri, hogy az ipari forradalom újabb szakaszának eredményei (új iparágak, találmányok stb.) számos árnyoldallal (környezet-
károsítás, társadalmi egyenlőtlenségek növekedése) járnak. A XIX. század első felében kialakult új eszmék hatására jelentősen átalakult a 
világ fejlődése a század második felében. Megérti azokat a régi fejlődési kereteket szétfeszítő törekvéseket, amelyek szükségszerűen vezet-
tek el egy olyan mértékű hatalmi versengéshez, amely beletorkollott az első világháborúba. 

Követelmények Kapcsolódási  
pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

Nemzetállami törekvések Európában (Olaszország, Németor-
szág, a balkáni államok). 
Kisállamok, nagyhatalmak. 
 
Az Amerikai Egyesült Államok nagyhatalommá válása. 
 
Társadalmi és gazdasági változások a centrum országaiban. 
 
Az iparosodás új szakaszának hatásai (társadalom, gondolko-

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Ismeretszerzés statisztikai táblázatokból, grafiko-

nokból, diagramokból. (Pl. az egyenlőtlen fejlődés 
fogalmának értelmezése.) 

– Önálló információgyűjtés különböző médiumokból. 
(Pl. az ipari forradalom második szakaszának ta-
lálmányai.) 

 
Kritikai gondolkodás: 

Földrajz: kontinensek 
földrajza, Európa or-
szágai, Balkán, a vá-
rosfejlődés szakaszai. 
 
Magyar nyelv és iro-
dalom: Stendhal, Bal-
zac, Victor Hugo, 
Puskin, Zola, Doszto-

Feladatlap és 
szerepkártyák 
vitához 
 
Ismeretterjesztő 
film az ipari for-
radalomról DVD-
n 
 

 



dás, életmód, épített és természetes környezet). 
Technikai fejlődés feltételei és következményei. 
 
A modern polgári állam jellegzetességei. 
Hatalommegosztás formái, színterei. 
 
Az Európán kívüli világ változásai a XIX. század második 
felében: gyarmati függés, a birodalmak versenye a világ újrafe-
losztásáért. 
Függetlenség, alávetettség, kisállamok, nagyhatalmak. 

– Különbségek felismerése és a változások nyomon 
követése egy-egy történelmi jelenség kapcsán. (Pl. 
szövetségi rendszerek.) 

– Híres emberek, történelmi személyek jellemzése, 
feltevések megfogalmazása a történelmi személyi-
ségek cselekedeteinek, viselkedésének mozgatóru-
góiról. (Pl. Bismarck politikai pályája.) 

– Önálló vélemény megfogalmazása történelmi ese-
ményekről, szereplőkről, jelenségekről, filozófiai 
kérdésekről. (Pl. a gyarmatosítás ideológiája.) 

 
Kommunikáció: 

– Esszé írása történelmi – társadalmi témákról. (Pl. a 
technikai fejlődés hatása a környezetre és az élet-
módra.) 

 
 

jevszkij, Verlaine, 
Rimbaud, Baudelaire, 
Keats. 
 
Vizuális kultúra: ek-
lektika, szecesszió és 
az izmusok meghatá-
rozó alkotói és művei. 
 
Ének-zene: Verdi, 
Puccini, Wagner, De-
bussy. 
 

Játékfilm DVD-n 
az amerikai pol-
gárháború koráról 
 
Képes történelem 
sorozat kötete 
 
Fogalomtár 

 
Középiskolai 
történelmi atlasz 
 
Tankönyv 
 

 – Mások érvelésének összefoglalása és figyelembe 
vétele. A véleménykülönbségek tisztázása, a saját 
álláspont gazdagítása, továbbfejlesztése. (Pl. rab-
szolgakérdés, női emancipáció.) 

 
Tájékozódás térben és időben: 

– Történelmi időszakok összehasonlítása a változások 
mennyisége és gyorsasága szempontjából. (Pl. 
gyarmatbirodalmak kiterjedése a XIX. század elején 
és végén.) 

– Események, jelenségek, tárgyak, személyek idő-
rendbe állítása. (Pl. az olasz és a német egység 
megvalósulásának fő lépései.) 

Fizika: tudósok, felta-
lálók: Faraday, 
Helmholz. 
 
Kémia: Meyer, Men-
gyelejev, Curie házas-
pár. 
 
Biológia-egészségtan: 
Pasteur, Darwin: evo-
lúcióelmélet. 
 
Testnevelés és sport: 
újkori olimpiák. 

 

Értelmező kulcsfo-
galmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció. 

 



Tartalmi kulcsfogal-
mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, élet-
mód, város, nemzet, nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 
kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, demokrácia, közigazga-
tás, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: monopólium, futószalagos termelés, polgári állam, középosztály, városiasodás, emancipáció, szakszervezet, keresztényszocia-
lizmus, szociáldemokrácia, egyenlőtlen fejlődés, nagyhatalom, hármas szövetség, keleti kérdés. 
Személyek: III. Napóleon, Garibaldi, Bismarck, II. Vilmos, Lincoln, Viktória királynő, XIII. Leó. 
Topográfia: Piemont, Olaszország, Német Császárság, Szuezi-csatorna,  
Elzász-Lotaringia, Balkán. 
Kronológia: 1853–56 (a krími háború), 1859 (a solferinoi ütközet), 1861–65 (az Egyesült Államok polgárháborúja), 1866 (a königgrätzi 
csata), 1871 (a Német Császárság létrejötte), 1882 (a hármas szövetség megalakulása), 1907 (a hármas antant létrejötte). 

 

Tematikai egység A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon Órakeret 
18+2 óra 

Előzetes tudás Megtorlás, önkényuralom és kiegyezés. Magyarország fejlődése a dualizmus korában, a Monarchia együtt élő népei, a nemzetiségek hely-
zete. 

További feltételek Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 
Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A szabadságharc erőszakos leverése nem járt együtt az összes vívmány megsemmisítésével, hiszen azok egy részére (pl. jobbágyfelszabadí-
tás) az új hatalomnak is szüksége van saját helyzete stabilizálásához. A kompromisszumos megoldás a maga előnyei mellett óhatatlanul 
önbecsapásként is működhet, ha az engedmények helyett a felek a teljes győzelmet hirdetik. z új polgári világ kiépülése Magyarországon 
számos vonatkozásban értékteremtéssel és értékvesztéssel járt, így az európai élmezőnyhöz való felzárkózási kísérlete az eredmények mel-
lett számos – akár máig ható - társadalmi, gazdasági és szellemi, ideológiai ellentmondást is magában hordozott. 
A tanuló megérti, hogy a kiegyezés reális kompromisszum volt, amely megfelelt a kor erőviszonyainak. A kiegyezés hosszú távú hatásának 
érzékelése Magyarország fejlődésére. Belátja, hogy Magyarországon a dualizmus korában következett be a – máig meglévő – szakadás az 
elit- és a tömegkultúra között. Felismeri, hogy a dualizmus korában a magyar sajtó a modernizálódó magyar állam negyedik hatalmi ágává 
alakult. 

Követelmények Kapcsolódási  
pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

 



Önkényuralom Magyarországon. 
 
A kiegyezés létrejötte és tartalma. 
Államformák, államszervezet. 
 
A kiegyezéshez fűződő viták, a kiegyezés alternatívái. 
 
Társadalmi változások és gazdasági fejlődés a dualizmus korá-
ban. 
Fölzárkózás, lemaradás; 
Népesség, demográfia. 
 
Budapest világvárossá válása. 
 
A nemzetiségi kérdés alakulása, a zsidó emancipáció. 
 
A dualizmus válságjelei. 
 
A tudomány és művészet a dualizmus korában. 
 
Életmód a századfordulón. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Ismeretszerzés különböző írásos forrásokból, sta-

tisztikai táblázatokból. (Pl. a dualizmuskori gyár-
ipar.) 

– Egy történelmi oknyomozás megtervezése. (Pl. a 
tiszaeszlári vérvád.) 

 
Kritikai gondolkodás: 
– Erkölcsi kérdéseket felvető élethelyzetek felismerése, 

bemutatása. (Pl. az aradi vértanúk búcsúlevelei alap-
ján.) 

– Különböző történelmi elbeszélések összehasonlítása 
a narráció módja alapján. (Pl. a kiegyezés mérlege 
Eötvös József és Kossuth Lajos írásai alapján.) 

 
Kommunikáció: 
– Folyamatábra, diagram készítése. (Pl. a dualizmus 

pártviszonyai.) 
– Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák) készítése. 

(Pl. a dualista állam.) 
– Beszámoló, kiselőadás tartása történelmi forrás-

szövegek alapján. (Pl. dualizmuskori színházkultú-
ra.) 

– Események, történetek, jelenségek mozgásos, tán-
cos, dramatikus megjelenítése. (Pl. jelenetek egy 
pesti kávéház mindennapjaiból.) 

 

Magyar nyelv és iro-
dalom: Arany János: 
A walesi bárdok, a 
századforduló irodal-
mi élete (pl. a Nyu-
gat). 
 
Vizuális kultúra: a 
szecesszió és eklektika 
jellemzői. 
 
Ének-zene: Liszt Fe-
renc, az operett szüle-
tése, Bartók Béla, 
Kodály Zoltán. 
 
Földrajz: folyamsza-
bályozás, természetká-
rosítás, árvizek kiváltó 
okai. 
 
Fizika: az elektrifiká-
ció, a transzformátor, 
a villamos mozdony, a 
karburátor. 
 

Képek a korabeli 
Budapestről 
 
Ismeretterjesztő 
film DVD-n Bu-
dapestfejlődé-
séről 
 
Képek tablókészí-
téshez 
 
Fogalomtár 

 
Középiskolai 
történelmi atlasz 
 
Tankönyv 
 

 

 



 Tájékozódás időben és térben: 
– Az európai történelem és a magyar történelem köl-

csönhatásainak elemzése. (Pl. a kiegyezés létrejöt-
tét elősegítő külpolitikai tényezők számbavétele.) 

– A történelmi tér változásainak leolvasása különbö-
ző térképekről. (Pl. a magyarországi vasúthálózat 
fejlődése.) 

Testnevelés és sport: 
Magyar olimpiai rész-
vétel – Hajós Alfréd, 
magyar sikersportágak 
(pl. úszás, vívás). 

 

Értelmező kulcsfo-
galmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, jelentőség. 

Tartalmi kulcsfogal-
mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, elitréteg, középréteg, alsó réteg, korfa, népese-
dés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 
kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, önkényuralom, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, biroda-
lom, szuverenitás, centrum, periféria, vallás. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: emigráció, passzív ellenállás, húsvéti cikk, kiegyezés, dualista monarchia, közös ügy, gazdasági kiegyezés, Dunai Konföderá-
ció, nemzetiségi törvény, horvát-magyar kiegyezés, Szabadelvű Párt, torlódó társadalom, úri középosztály, dzsentri, kivándorlás, asszimilá-
ció, zsidó emancipáció, állami anyakönyvezés, polgári házasság, népoktatás, millennium. 
Személyek: Haynau, Alexander Bach, Andrássy Gyula, Tisza Kálmán, Baross Gábor, Wekerle Sándor, Tisza István, Jászi Oszkár, Kandó 
Kálmán, Puskás Tivadar. 
Topográfia: Arad, Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest, Bécs, Fiume, Bosznia-Hercegovina. 
Kronológia: 1849. október 6. (az aradi vértanúk kivégzése), 1865 (Deák Ferenc húsvéti cikke), 1867 (a kiegyezés, Ferenc József megkoro-
názása), 1868 (a nemzetiségi törvény, a horvát-magyar kiegyezés), 1875–90 (Tisza Kálmán miniszterelnöksége), 1873 (Budapest létrejöt-
te), 1896 (a millennium), 1905 (a Szabadelvű Párt választási veresége, belpolitikai válság). 

 

Tematikai egység Az első világháború és következményei Órakeret 
16+2 óra 

Előzetes tudás A tudomány és technika fejlődésének új szakasza. Nagyhatalmi konfliktusok és a szövetségi rendszerek kialakulása. A keleti kérdés. A 
dualista monarchia válsága. 

További feltételek Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 
Tárgyi: interaktív tábla 

 



A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A korábban kialakult nagyhatalmi egyensúly felbomlása, a gyarmatokért való versengés, a létrejövő katonai szövetségek, a fegyverkezési 
verseny és a megoldatlan balkáni helyzet együttesen vezetett a háborúhoz. Az új hadászati eszközök és módszerek alkalmazása elhúzódó 
harcokkal és óriási ember- és anyagi veszteséggel jártak, és minden állampolgárt érintettek. A későbbi győztesek olyan – sok tekintetben 
irracionális, megalázó – békeszerződéseket kényszerítettek rá a legyőzöttekre, melyekkel igazolni lehetett a háborús társadalmi áldozatvál-
lalás értelmét, ugyanakkor magukban hordozták egy újabb fegyveres konfliktus kényszerét. 
A tanuló megérti az első világháború kirobbanásához vezető okokat, és látja azok komplex jellegét. Felismeri a háború sajátos, az emberi 
történelemben ez idáig nem létező új vonásait. Tisztában van a háború emberiségre gyakorolt romboló morális hatásaival. Reálisan értékeli 
a történelmi tényeket, figyelembe véve a háborút lezáró békerendszert. Felismeri a békerendszer keltette új ellentmondásokat, különös te-
kintettel a kelet-közép-európai régióra. Ismeri és érti a trianoni országvesztés lényegét, máig tartó hatásainak mozgatórugóit. Különbséget 
tesz nemzeti önvédelem és önfeladás között, ismeri a politikai kalandorság jellemzőt és következményeit. Érti az oroszországi események 
társadalmi, gazdasági, ideológiai hátterét és az emberi történelem további alakulására gyakorolt hatásait. 

Követelmények Kapcsolódási  
pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

Az első világháború. 
Hadviselés. 
 
Magyarország az első világháborúban. 
 
A februári forradalom és a bolsevik hatalomátvétel. A diktatúra 
kiépülése Szovjet-Oroszországban. 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 
− Ismeretszerzés statisztikai táblázatokból, diagra-

mokból. (Pl. háborús veszteségek.) 
− Önálló információgyűjtés adott témához különböző 

médiumokból. (Pl. haditudósítások, plakátok.) 
− Információk gyűjtése múzeumokban. (Pl. a korszak 

helytörténeti vonatkozásai.) 
 

Földrajz: Európa 
domborzata és vízraj-
za. 
 

Képes történelem 
sorozat megfelelő 
kötete 
 
Képek a tablóké-
szítéshez 
 
 

A háborús vereség következményei Magyarországon: az Oszt-
rák-Magyar Monarchia felbomlása, Az őszirózsás forradalom, 
a tanácsköztársaság. 
 
Az első világháborút lezáró békerendszer. 
 
A trianoni békediktátum. 
Kisebbség, többség, nemzetiségek. 
 
Új államok Közép-Európában. A határon túli magyarság sorsa. 

Kritikai gondolkodás: 
− Különböző szövegek, képek, plakátok, karikatúrák 

vizsgálata a történelmi hitelesség szempontjából. 
(Pl. Ferenc József korának plakátjai, karikatúrái.) 

− Tanult ismeretek problémaközpontú elrendezése. 
(Pl. hadicélok, haditervek – békecélok, békeelvek, 
és ezek megvalósulása.) 

 
Kommunikáció: 
− Esszé írása történelmi-társadalmi témákról (Pl. a 

trianoni békediktátum hatásai.) 

Magyar nyelv és iro-
dalom: Móricz Zsig-
mond: Barbárok, Ady 
Endre, Babits Mihály 
háborús versei. 
 
Kémia: hadászatban 
hasznosítható vegyi 
anyagok. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: tömeg-

Katona 
nóták hangfel- 
vételen 
 
Dokumentum-
film az első vi-
lágháborúról 
DVD-n 
 
Dokumentum 
film Trianonról és 
következmé-

 



− Mások érvelésének összefoglalása és figyelembe 
vétele. A véleménykülönbségek tisztázása. (Pl. 
Magyarország részvétele a világháborúban.) 

− Történetek dramatikus megjelenítése. (Pl. a ma-
gyar delegáció részvétele a béketárgyalásokon.) 

 
Tájékozódás térben és időben: 
− Kronológiai adatok rendezése. (Pl. a háború ki-

emelkedő eseményeinek időrendje.) 
− Néhány kiemelt esemény, jelenség topográfiai 

adatainak elhelyezése vaktérképen. (Pl. a békeszer-
ződések területi vonatkozásai.) 

kommunikáció, médi-
umok hatása a min-
dennapi életre. 

nyeiről DVD-n 
 
Fogalomtár 

 
Középiskolai 
történelmi atlasz 
 
Tankönyv 
 

Értelmező kulcsfo-
galmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, jelentőség, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogal-
mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, migráció, életmód, város, nemzet, 
nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 
kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, demokrácia, monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 
szuverenitás, centrum, periféria, 
vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: villámháború – állóháború/állásháború, központi hatalmak, frontvonal, hátország, antant, jóvátétel, Népszövetség, revízió, re-
váns, bolsevik, szovjet, kommunizmus, őszirózsás forradalom, Kommunisták Magyarországi Pártja (KMP), egypártrendszer, proletárdikta-
túra, ellenforradalom, kormányzó, vörösterror, fehérterror. 
Személyek: Lenin, Trockij, Wilson, Clemenceau, Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós. 
Topográfia: Szarajevó, Somme, Doberdó, Szentpétervár, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Csehszlovákia, balti államok, Lengyelország, 
trianoni Magyarország. 
Kronológia: 1914–18 (az első világháború), 1914. június 28. (a szarajevói merénylet) 1914. július 28. (az Osztrák-Magyar Monarchia hadat 
üzen Szerbiának, a világháború kirobbanása), 1917 (a februári forradalom és a bolsevikok hatalomátvétele Oroszországban), 1918. október 
31. (Károlyi Mihály kinevezése miniszterelnökké, az őszirózsás forradalom), 1918. november 3. (a padovai fegyverszünet), 1919 (a béke-
konferencia kezdete, a versailles-i béke), 1919. március 21. – augusztus 1. (a proletárdiktatúra időszaka), 1920. június 4.(a trianoni béke 
aláírása). 

 
 

 



Tematikai egység Európa és a világ a két világháború között Órakeret 
19 óra 

Előzetes tudás A gazdasági világválság és következményei az Egyesült Államokban és Európában, diktatúrák és diktátorok földrészünkön. 

További feltételek Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 
Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A világháború Európa hatalmi pozícióvesztését, az USA centrális helyzetbe kerülését, a bolsevizmus hatalomra jutását, a tömegdemokráci-
ák kialakulását, valamint a korábban egységesülő világpiac felbomlását eredményezte. A politikai jogok kiterjesztése több országban a 
szociális demagógia felerősödésével járt, így utat nyitott a szélsőséges elemek hatalomra kerülésének, akik diktatórikus rendszereket vezet-
tek be. E rendszerekben faji vagy osztályalapon, a bűnbakképzés eszköztárát alkalmazva embercsoportokat bélyegeznek meg, telepítenek 
ki, vagy likvidálnak, és a társadalmat „fenyegető veszélyre” való tekintettel mindenkinek korlátozzák szabadságjogait.  
A tanuló érti, hogy az USA-ban az 1920-as évek nagy gazdasági fejlődést és lényeges életmódbeli átalakulást hoztak (pl. az autók elterjedé-
se), amelyet az évtized végi nagy válság követ. Felismeri, hogy a háborús pusztítás, vereség és gazdasági válságok egyik következménye a 
szélsőségek térnyerése. A diktatúrák működési mechanizmusának megismerése. Belátja, hogy a korszakban megtörtént az elitkultúra és a 
tömegkultúra végérvényes szétválása. Tudja, hogy a korszakban hatalmas lépés történt a női emancipáció felé. 

Követelmények Kapcsolódási  
pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

Az 1920-as évek politikai és gazdasági viszonyai. 
 
Demokráciák és tekintélyuralmi rendszerek Európában a két 
világháború között. 
Világkép, eszmék, ideológiák, társadalomkritika. 
 
Az olasz fasiszta állam és ideológia jellemzői. 
 
A kommunista diktatúra a Szovjetunióban. 
 
Az 1929-33-as világgazdasági válság jellemzői és következ-
ményei. Az Amerikai Egyesült Államok válasza a válságra: a 
New Deal. 
 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Ismeretszerzés különböző statisztikai táblázatok-

ból, grafikonokból, diagramokból. (Pl. a német vá-
lasztások eredményei 1928–33 között; munkanél-
küliség alakulása az Egyesült Államokban 1929–
1937.) 

– Különböző emberi magatartástípusok, élethelyze-
tek megfigyelése, következtetések levonása. (Pl. a 
GULAG élete Szolzsenyicin: Ivan Gyenyiszovics 
egy napja című műve alapján.) 

 

Magyar nyelv és iro-
dalom: az avantgárd 
(pl. Apollinaire), Bor-
ges, Bulgakov, Faulk-
ner, Thomas Mann, 
Orwell, Szolzsenyicin. 
 
Vizuális kultúra: A 
technikai képalkotás: 
fényképezés, film 
jelentősége. 
 

Dokumentum-
film vagy játék-
film az olasz fa-
sizmusról és a 
nácizmusról 
DVD-n 
 
Dokumentum-
film Szovjet-
unióról DVD-n 
 
Dokumentum- 
film a válságról 
DVD-n 
 
 

 

 



A nemzeti szocialista ideológia és a náci diktatúra jellemzői. 
 
Nemzetközi viszonyok a két világháború között. 
 
A gyarmatok helyzete. 
 
Tudomány és művészet a két világháború között. 
Korok, korstílusok. 
 
Életmód és mindennapok a két világháború között. 
Nők és férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életformák. 

Kritikai gondolkodás: 
– Feltevések megfogalmazása egyes társadalmi-

történelmi jelenségek okairól. (Pl. az antiszemitizmus 
okai.) 

– Különböző szövegek, hanganyagok stb. vizsgálata 
a hitelesség szempontjából. (Pl. különböző propa-
gandafilmek elemzése.) 

– Híres emberek, történelmi személyiségek jellemzése, 
feltevések megfogalmazása a történelmi személyisé-
gek cselekedeteinek, viselkedésének mozgatórugói-
ról. (Pl. Gandhi és a polgári engedetlenségi mozga-
lom.) 
 

Kommunikáció: 
– Folyamatábra, diagram készítése. (Pl. a világgaz-

dasági válság jelenségei.) 
 
Tájékozódás időben és térben: 
– A történelmi tér változásainak leolvasása különbö-

ző térképekről. (Pl. Köztes-Európa nemzetiségi 
térképének összevetése az első világháború előtti 
és utáni államhatárokkal.) 

– Történelmi időszakok összehasonlítása a változá-
sok mennyisége és gyorsasága szempontjából. (Pl. 
a hagyományos női szerep megváltozása fél évszá-
zad alatt.) 

Az avantgárd: Picasso: 
Guernica. 
Fényképek értelmezé-
se. 
 
Ének-zene: az avant-
gárd zene, a dzsessz. 
 
Biológia-egészségtan: 
vitaminok, penicillin – 
antibiotikumok, védő-
oltások. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: A mé-
dia kifejező eszközei 
és ezek hatásmecha-
nizmusa.  
A korszak stílusirány-
zatai. 
 
Testnevelés és sport: 
olimpiatörténet – a 
berlini olimpia (1936). 

Fogalomtár 
 

Középiskolai 
történelmi atlasz 
 
Tankönyv 
 

Értelmező kulcsfo-
galmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogal-
mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, élet-
mód, város, nemzet, nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 
kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, demokrácia, parlamentarizmus, diktatúra, közigazgatás, 
birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 
vallás, vallásüldözés. 

 



Fogalmak, adatok 

Fogalmak: tömegpárt, fasizmus, korporatív állam, kisantant,  
Dawes-terv, pártállam, államosítás, kollektivizálás, tervutasításos rendszer, Sztahanov-mozgalom, GULAG, személyi kultusz, koncepciós 
per, tőzsde, túltermelési válság, New Deal, totális diktatúra, propaganda, nemzetiszocializmus, fajelmélet, Führer, SS, Berlin-Róma tengely, 
antikomintern paktum, Anschluss, domínium, tekintélyelvű állam, magaskultúra (elitkultúra), tömegkultúra. 
Személyek: Mussolini, Sztálin, Roosevelt, Keynes, Hitler, Goebbels, Gandhi. 
Topográfia: Köztes-Európa, Szovjetunió, Brit Nemzetközösség, Berlin, weimari köztársaság, Moszkva, Saar-vidék, Rajna-vidék, Szudéta-
vidék. 
Kronológia: 1922 (fasiszta hatalomátvétel Olaszországban, a Szovjetunió létrehozása), 1924 (a Dawes-terv), 1925 (a locarnói egyezmény), 
1929–1933 (a világgazdasági válság), 1933 (Hitler hatalomra kerülése), 1936 (Berlin-Róma tengely, Antikomintern Paktum), 1938 (Ansch-
luss, a müncheni konferencia). 

 

Tematikai egység Magyarország a két világháború között Órakeret 
13+2 óra 

Előzetes tudás Politikusportrék a két világháború közötti Magyarországon. Trianon és következményei – a nemzeti összetartozás napja. 

További feltételek Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 
Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A trianoni országvesztés társadalmi, szellemi és gazdasági rövidtávú hatásainak és hosszú távú következményeinek nemzeti tragédiaként 
való tudatosítása. A határok által elszakított területeken a kisebbségi sorba kényszerített magyarság helyzetének megértése, segítésének 
tudatosítása. A reménytelen bel- és külpolitikai helyzetből való kilábalás eredményeinek felismerése, a szellemi honvédelem és nemzetépí-
tés szükségességének elfogadása, valamint a területi revíziós igények szükségességének etnikai indoklása a korszakra vonatkozóan. Szélső-
ségektől mentes értékelés az adott történelmi időszakról, eseményeiről és személyiségeiről.  
A tanuló érti, hogy a két világháború közötti magyar fejlődés legfontosabb mozgatórugója a trianoni békeszerződés és annak hatásaira való 
reflektálás volt. Megismeri a békeszerződés politikai életre, gazdaságra, társadalomra és közgondolkodásra gyakorolt hatásait. Érti a ki-
sebbségi lét problémáit. Tisztában van a külpolitikai alternatívákkal és tudja azok mozgatórugóit. 

Követelmények Kapcsolódási  
pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

 



A konszolidáció kezdete Magyarországon: Teleki Pál első mi-
niszterelnöksége. 
Államformák, államszervezet. 
 
A bethleni konszolidáció folyamata, jellemzői és válsága. 
 
A magyar külpolitika céljai és lehetőségei a két világháború 
között. 
 
A revízió lépései és politikai következményei Magyarországon. 
 
A belpolitikai élet radikalizálódása az 1930-as években. 
 
Tudomány és művészet a két világháború között. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
− Ismeretszerzés statisztikai táblázatokból, grafiko-

nokból, diagramokból. (Pl. magyar gazdaság a két 
világháború között.) 

− Különböző emberi magatartástípusok, élethelyze-
tek megfigyelése, következtetések levonása. (Pl. az 
egyes társadalmi csoportok életkörülményei.) 

 
 

Kritikai gondolkodás: 
− Feltevések megfogalmazása a történelmi személyi-

ségek cselekedeteinek mozgatórugóiról. (Pl. 
Horthy Miklós politikai életpályája.) 

 

Földrajz: Magyaror-
szág és Közép-Európa 
természeti adottságai. 
 
Magyar nyelv és iro-
dalom: a Nyugat, mint 
folyóirat, és mint 
mozgalom; József 
Attila; a népi írók; a 
határon túli irodalom. 
 

Dokumentum-
filmek DVD-n 
 
Fogalomtár 

 
Középiskolai 
történelmi atlasz 
 
Tankönyv 
 
 

Társadalom és életmód Magyarországon a két világháború 
között. 
Szegények és gazdagok világa. 
Egyenlőség, emancipáció. 
 
Tömegkultúra és tömegsport. 
Tömegtájékoztatás, sajtó, propaganda. 

− Történelmi – társadalmi adatok, modellek és elbe-
szélések elemzése a bizonyosság, a lehetőség és a 
valószínűség szempontjából. (Pl. a magyar külpoli-
tika mozgástere, alternatívái.) 

− Különböző hanganyagok, filmek vizsgálata a törté-
nelmi hitelesség szempontjából. (Pl. a korabeli já-
tékfilmekből kirajzolódó mindennapi élet és társa-
dalomkép összevetése a történeti valósággal). 

 
Kommunikáció: 
− Önállóan gyűjtött képekből összeállítás, tabló ké-

szítése. (Pl. a korszak helytörténeti vonatkozásai.) 
− Beszélgetés egy társadalmi, történelmi témáról. 

Saját vélemény érthető megfogalmazása. (Pl. az 
antiszemitizmus témában.) 

 
Tájékozódás térben és időben: 
− A világtörténet, az európai történelem, a magyar 

történelem eltérő időbeli ritmusának és kölcsönha-
tásainak elemzése. (Pl. a német befolyás erősödése 
és hatásai.) 

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: tömeg-
kommunikáció, médi-
umok hatása a min-
dennapi életre, a ma-
gyar hangosfilmgyár-
tás kezdetei. 
 
Biológia-egészségtan: 
Szent-Györgyi Albert. 
 
Vizuális kultúra: 
avantgárd – Kassák 
Lajos. 

 

 



− Néhány kiemelt esemény, jelenség topográfiai 
helyének elhelyezése vaktérképen. (Pl. a revíziós 
politika eredményei 1938–39.) 

Értelmező kulcsfo-
galmak 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, 
történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogal-
mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, elitréteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, né-
pességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 
kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, centrum, periféria, 
vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: konszolidáció, numerus clausus, földreform, népszövetségi kölcsön, pengő, zsidótörvény, revízió, irredentizmus, kultúrfölény, 
Magyar Nemzeti Bank, társadalombiztosítás, agrárolló, nyilas mozgalom, győri program, első bécsi döntés. 
Személyek: Teleki Pál, Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Gömbös Gyula, Darányi Kálmán, Imrédy Béla, Szálasi Ferenc. 
Topográfia: Felvidék, Kárpátalja. 
Kronológia: 1920-1921 (Teleki Pál első miniszterelnöksége), 1920 (a numerus clausus, földreform) 1921–31 (Bethlen István miniszterel-
nöksége, a konszolidáció időszaka), 1927 (a pengő bevezetése), 1938. november 2. (az első bécsi döntés). 

 

Tematikai egység A második világháború Órakeret 
16+2 óra 

Előzetes tudás A második világháború jellemzői és következményei. Magyarország a második világháborúban. A holokauszt Európában és Magyarorszá-
gon. 

További feltételek Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 
Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az újfajta hadviselés jellegzetességei és azok hatásainak felismerése. Nagyhatalmak titkos vagy nyílt megegyezésének elítélése hatalmi 
övezetek létrehozásáról, kisebb államok felosztásáról, országhatárok erőszakos megváltoztatásáról vagy népcsoportok kitelepítéséről, kiir-
tásáról. A hátországot, civil lakosságot sem kímélő modern totális háború jellemzőinek és a tömegpusztító hadászati eszközök használatá-
nak elítélése. A politikai antiszemitizmus megnyilvánulásai megerősödésének és mozgatórugóinak feltárása, veszélyeinek azonosítása, a 
diszkrimináció elítélése, az ún. fajelmélet és szörnyű következményeinek (pl. elkülönítés, deportálás, megsemmisítés, szegregáció bűnbak-
keresés) elutasítása. 
A tanuló ismeri az újfajta hadviselés jellegzetességeit és azok hatását. Megérti, miként került a háború során Magyarország kényszerpályára 
és ez milyen következményekkel járt az ország sorsát illetően. Tudja, hogy mennyi áldozattal, pusztítással járt a második világháború, és 
hogy a holokauszt az emberiség, valamint az egész magyarság tragédiája. Megismer olyan történelmi szituációkat, amelyek a háborús vi-
szonyok közötti népek, népcsoportok vagy személyek megmentését eredményezték. 

 



Követelmények Kapcsolódási  
pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

A második világháború kitörése. Hadi és diplomáciai esemé-
nyei a Szovjetunió elleni német támadásig. 
Békék, háború, hadviselés. 
 
A fordulat a háború menetében. 
 
A szövetségesek együttműködése és győzelme. 
Egyezmények, szövetségek. 
 
A második világháború jellemzői. A holokauszt. 
 
Magyarország háborúba lépése és részvétele a keleti fronton. 
 
Kállay Miklós miniszterelnöksége. 
 
A német megszállás és nyilas uralom. Felszabadulás és szovjet 
megszállás. 
 
Zsidóüldözés, a holokauszt, roma népirtás Magyarországon. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Ismeretszerzés szaktudományi munkákból. (Pl. 

Magyarország háborús veszteségeiről.) 
– Ismeretszerzés különböző írásos forrásokból. (Pl. 

az első és második zsidótörvény.) 
– Emberi magatartástípusok, élethelyzetek megfi-

gyelése, következtetések levonása. (Pl. kollabo-
ránsok, ellenállók, embermentők a második világ-
háborúban.) 

 
Kritikai gondolkodás: 
– Híres emberek jellemzése (Pl. Churchill, a brit el-

szántság jelképe.) 
– Értékrendek összehasonlítása, saját értékek tisztázá-

sa. (Pl. Göring-, Höss-idézetek alapján a náci gon-
dolkodásról.) 

– Történelmi-társadalmi jelenségek értékelése a saját 
értékrend alapján. (Pl. holokauszt.) 

– Filmek a történelmi hitelességének vizsgálata. (Pl. A 
halál ötven órája [1965].) 

– Kérdések megfogalmazása a forrás megbízhatóságá-
ra vonatkozóan. (Pl. Horthy Miklós emlékiratai kap-
csán.) 

 
 

Fizika: nukleáris ener-
gia, atombomba. 
 
Etika: az intolerancia, 
a gyűlölet, a kirekesz-
tés, a rasszizmus. 
 
Magyar nyelv és iro-
dalom: Radnóti Mik-
lós, Semprun: A nagy 
utazás, Kertész Imre: 
Sorstalanság. 
 
Vizuális kultúra: A 
technikai képalkotás: 
fényképezés, a film 
jelentősége. 
Fényképek értelmezé-
se (pl. Capa: A nor-
mandiai partraszállás 
fényképei). 

Dokumentum-
filmek DVD-n 
 
Fogalomtár 

 
Középiskolai 
történelmi atlasz 
 
Tankönyv 
 
 

 

 



 Kommunikáció: 
Események dramatikus megjelenítése. (Pl. Churc-
hill és Sztálin vitája a második front megnyitásá-
nak helyszínéről.) 
 

Tájékozódás időben és térben: 
– A történelmi tér változásainak leolvasása térképek-

ről. (Pl. a náci Németország és a Szovjetunió ter-
jeszkedése 1939–1941.) 

– Kronológiai adatok rendezése. 

  

Értelmező kulcsfo-
galmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogal-
mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, népességfogyás, migráció, életmód, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 
kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, diktatúra, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, emberi jog, állampolgári 
jog, 
vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: háromhatalmi egyezmény, tengelyhatalmak, koncentrációs tábor, megsemmisítő tábor, népirtás, emberirtás, holokauszt, parti-
zán, totális háború, furcsa háború, hadigazdaság, Vörös Hadsereg, antifasiszta koalíció, fegyveres semlegesség, második bécsi döntés, „hin-
tapolitika”, gettó, deportálás, munkaszolgálat, hadifogság, kiugrási kísérlet, malenkij robot. 
Személyek: Churchill, Rommel, Montgomery, Zsukov, Eisenhower, De Gaulle, Bárdossy László, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc, Wallen-
berg. 
Topográfia: Leningrád, Pearl Harbor, Midway, El-Alamein, Sztálingrád, Kurszk, Auschwitz, Jalta, Potsdam, Hirosima, Normandia, Újvi-
dék, Voronyezs, Don-kanyar. 
Kronológia: 1939. augusztus 23. (a szovjet-német megnemtámadási egyezmény), 1939. szeptember 1. (Németország megtámadja Lengyel-
országot, kitör a második világháború), 1941. június 22. (Németország megtámadja a Szovjetuniót), 1942 (Midway-szigeteknél lezajlott 
ütközet, el-alameini csata), 1943 (véget ér Sztálingrád ostroma, kurszki csata), 1944. június 6. (megkezdődik a szövetségesek normandiai 
partraszállása), 1945. február (a jaltai konferencia), 1945. május 9. (az európai háború befejeződése), 1945. augusztus 6. (atomtámadás Hi-
rosima ellen), 1945. szeptember 2. (Japán fegyverletételével véget ér a második világháború),  
1940. augusztus 30. (a második bécsi döntés), 1941. április (magyar támadás Jugoszlávia ellen), 1941. június 26. (Kassa bombázása), 1942–
1944 tavasza (Kállay Miklós miniszterelnöksége), 1943. január (a doni katasztrófa), 1944. március 19. (a németek megszállják Magyaror-
szágot), 1944. október 15. (Horthy Miklós sikertelen kiugrási kísérlete, nyilas hatalomátvétel), 1944. december 21. (Debrecenben összeül 
az Ideiglenes Nemzetgyűlés), 1945. április (Magyarország felszabadítása a náci uralom alól, a szovjet megszállás kezdete, a háború vége 
Magyarországon). 

 



HT szerinti 10%: 10 óra 
• A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 2 óra 
• A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon 2 óra 
• Az első világháború és következményei 2 óra 
• Európa és a világ a két világháború között  
• Magyarország a két világháború között 2 óra  
• A második világháború 2 óra 

 
Emelt szint követelményei:  

• Nagyhatalmak és katonai-politikai szövetségek a századfordulón. A szövetségi rendszerek kialakulásának okai az első világháború 
előtt. Gyarmatok és gyarmattartók a századfordulón. 

• Az ipari forradalom legfontosabb feltalálói és találmányai 
• A kiegyezés alternatívái, hazánk a dualizmus korában. Nemzetiségi politika, nemzetiségi törekvések.  
• Az első világháború. A hátország szerepe. Nagyhatalmi érdekek és ellentétek a béketárgyalásokon. 
• Diktatúrák a két világháború között. A sztálini Szovjetunió, az olasz fasizmus, a náci Németország. 
• Őszirózsás forradalom és Tanácsköztársaság.  
• Politikai életpályák a két világháború közötti Magyarországon. Bethlen, Teleki, Gömbös. 
• Kultúra, tudomány, művészet a két világháború közti Magyarországon. Klebelsberg, Szent-Györgyi, Bartók. 
• Háborúellenes törekvések hazánkban. 

 

 



12. évfolyam  

Évi óraszám: 96 óra 
HT szerinti 10%: 9 óra 
HT szerint szabadon tervezett: 32 óra 
HT szerint emelt szintű: 64 óra 
 

Tematikai egység Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése Órakeret 
9+1+2 óra 

Előzetes tudás A második világháború eseményei, a sztálinizmus jellemzői, az Amerikai Egyesült Államok politikai és gazdasági viszonyai, a gyarmatok 
helyzete a két világháború között. 

További feltételek Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 
Tárgyi: interaktív tábla, földgömb 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A nukleárisfegyverkezési verseny, a helyi háborús konfliktusok és a szovjetek térnyerésének jellemzői beazonosítása, elítélése. A gyarmati 
függési viszonyok átalakulása, az európai kettéosztottság emberi, társadalmi, gazdasági következményeinek beazonosítása. A diktatórikus 
rendszerek szabadságot korlátozó és versenyképtelen vonásainak felismerése, elítélése. A demokrácia, mint a közös döntés intézményrend-
szerének az emberi jogokat leginkább biztosító formája. 
A tanuló értelmezi a háború utáni helyzetet és a megosztott világ kialakulásának folyamatát. Felismeri a hidegháború keltette helyi háborúk 
máig ható következményeit. Hiteles kép alakul ki benne a két tömbben élők különböző helyzetéről, mindennapjairól. Ismeri az egykori 
gyarmati lét hatását a függetlenné vált államok fejlődésére. 

Követelmények Kapcsolódási  
pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

A hidegháborús szembenállás, a kétpólusú világ, a megosztott 
Európa. 
Egyezmények, szövetségek. 

 
A szovjet tömb kialakulása, jellemzői. 
 
A nyugati országok gazdasági és katonai integrációja. Az új 
világgazdasági rendszer kialakulása. 
Erőforrások és termelési kultúrák. 
 
A gyarmati rendszer felbomlása (India, Kína), a „harmadik 

Ismeretszerzés, tanulás: 
− Ismeretszerzés különböző írásos forrásokból, vizu-

ális rendezők készítése. (Pl. a két szuperhatalom 
jellemzőinek összegyűjtése.) 

− A tanultak felhasználása új feladathelyzetekben. 
(Pl. Kelet-Közép- Európa országainak 
szovjetizálása.) 

 
Kommunikáció: 
− Folyamatábra, diagram készítése. (Pl. a két szuper-

hatalom katonai kiadásai.) 

Magyar nyelv és iro-
dalom: Orwell, Szol-
zsenyicin, Hrabal, 
Camus, Garcia 
Marquez. 
 
Kémia: hidrogénbom-
ba, nukleáris fegyve-
rek. 
 
Vizuális kultúra: a 

Dokumentum 
filmek a korszak-
ról DVD-n 
 
Fogalomtár 

 
Középiskolai 
történelmi atlasz 
 
Tankönyv 
 

 



világ”. 
 
A közel-keleti konfliktusok. Az arab világ átalakulása. 

− Beszélgetés egy társadalmi, történelmi témáról. 
Saját vélemény megfogalmazása. (Pl. az iszlám 
fundamentalizmus okai, hatásai.) 

 

posztmodern, 
intermediális művé-
szet. 
 

 

 Tájékozódás térben és időben: 
− Múltban élt emberek életének összehasonlítása a 

jelennel. (Pl. Közép-Európa államai a szocializmus 
időszakában és napjainkban.) 

− Tanult helyek megkeresése a térképen. (Pl. a két 
tömb meghatározó államai.) 

Testnevelés és sport: 
Olimpiatörténet. 

 
 
 

Értelmező kulcsfo-
galmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogal-
mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzeti-
ség, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesít-
mény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, emberi jog, állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, 
periféria, népképviselet, demokrácia, diktatúra, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), szuperhatalom, vasfüggöny, hidegháború, fegyverkezési verseny, kétpólusú világ, NA-
TO, Varsói Szerződés, KGST, Európai Gazdasági Közösség (Közös Piac), berlini fal, harmadik világ, el nem kötelezettek mozgalma. 
Személyek: Mao Ce-tung, Truman, Adenauer, Hruscsov, Kennedy, Brezsnyev, Topográfia: NSZK, NDK, Izrael, Kuba, Korea, Vietnam. 
Kronológia: 1945 (az ENSZ létrejötte), 1947 (a Truman-elv, a Kominform állásfoglalása, a párizsi béke, India függetlensége), 1948 („a 
fordulat éve”, Izrael létrejötte), 1949 (az NSZK, az NDK, a NATO, a KGST, a Kínai Népköztársaság létrejötte, a szovjet atombomba), 
1956 (az SZKP XX. kongresszusa, a szuezi válság,), 1957 (a Római Szerződések), 1961 (a berlini fal építése, Gagarin űrrepülése), 1962 (a 
kubai rakétaválság), 1964–1973 (a vietnami háború), 1967 (a „hatnapos háború”). 

 
 
 
 

 



 

Tematikai egység Magyarország a világháborús vereségtől a forradalom leveréséig Órakeret 
9+1+2 óra 

Előzetes tudás Magyarország részvétele a második világháborúban. A háború vége és az ország szovjet megszállása. 
További különleges 
feltételek 

Személyi: történelem szakos középiskolai tanár, múzeumpedagógus múzeum látogatás alkalmával 
Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Magyarország szovjet mintára történő erőszakos átalakításának, a kommunista diktatúrának elítélése. Az 1956-ban idegen elnyomás és 
zsarnokság ellen föllázadt emberek, közösségek bátorságának, feladatvállalásának, adott esetekben hősiességének értékelése, a hazafiságra 
nevelés és a nemzeti öntudat megerősítése érdekében. A szabadságharc hősei és áldozatai sorsának átélése, a szolidaritás érzésének felkel-
tése. Annak felismerése, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc jelenlegi demokratikus rendünk talpköve. A szovjet megszállás és 
az ebből fakadó korlátozott állami szuverenitás következményeinek azonosítása. A totális kommunista diktatúra emberiség elleni bűneinek 
megismerése, elítélése. 
A tanuló megérti, hogy Magyarországnak 1956-ban a rendkívül kedvezőtlen nemzetközi helyzetben, az erőegyensúlyra épülő politikai vi-
szonyrendszerben nem sikerült kiszakadnia a szovjet tömbből. Látja a magyar és az egyetemes történelem összefüggéseit. Átlátja, hogy 
nehéz történelmi helyzetben az egyes emberek nézeteit, döntéseit és cselekedeteit élethelyzetük miként befolyásolja. Október 23-i nemzeti 
ünnepünk eseményeinek megismerése a méltó megünneplés céljából. 

Követelmények Kapcsolódási  
pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

Az ország szovjetizálása, a kommunista diktatúra kiépítésének 
folyamata, jellemzői. 
Függetlenség és alávetettség. 
 
Az egypárti diktatúra működése a Rákosi-korszakban, köz- és 
magánéleti, valamint kulturális és gazdasági jellegzetességek. 
Világkép, eszmék, ideológiák, társadalomkritika. 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 
− Ismeretszerzés személyes beszélgetésekből és meg-

figyeléséből. (Pl. az 1956-os események résztvevő-
inek visszaemlékezéseiből.) 

− A tanultak felhasználása új helyzetekben. (Pl. Ma-
gyarország szovjetizálása.) 

− Egy történelmi oknyomozás megtervezése. (Pl. 
Tóth Ilona ügye.) 

Magyar nyelv és iro-
dalom: Illyés Gyula: 
Egy mondat a zsar-
nokságról. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: Doku-
mentumfilmek, hír-

Feladatlap a mú-
zeumi órához 
 
Dokumentum-
filmek és játék-
filmek 1956-ról 
 
Képek tabló ké-
szítéséhez 

 



Az 1956-os forradalom és szabadságharc okai, háttere, jellem-
zői, szereplői. 
Forradalom, reform és kompromisszum. 

 
Kritikai gondolkodás: 
− Feltételezések megfogalmazása híres emberek visel-

kedésének mozgatórugóiról. (Pl. Nagy Imre/Kádár 
János 1956-os szerepvállalása.) 

− Érvek gyűjtése feltevések mellett és ellen, az érvek 
kritikai értékelése. (Pl. koncepciós perek.) 

− Többféleképpen értelmezhető szövegek jelentésréte-
geinek feltárása. (Pl. a Rákosi-korszak viccei.) 

 
Kommunikáció: 
− Beszélgetés egy történelmi témáról. (Pl. a Nyugat 

magatartása 1956-ban.) 
− Folyamatábra, diagram készítése. (Pl. az 1945. és 

1947. évi választások eredményei.) 
 
Tájékozódás időben és térben: 
A világtörténet, az európai és a magyar történelem 
kölcsönhatásainak elemzése. (Pl. az 1956-os forrada-
lom és környezete.) 

adók elemzése. 
 
Testnevelés és sport: 
Olimpiatörténet, ma-
gyar részvétel és sike-
rek a korszak olimpiá-
in. 

Fogalomtár 
 

Középiskolai 
történelmi atlasz 
 
Tankönyv 
 

Értelmező kulcsfo-
galmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogal-
mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, elitréteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, né-
pességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 
kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, 
politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatú-
ra, emberi jog, állampolgári jog, vallás, vallásüldözés, vallásszabadság. 

 



Fogalmak, adatok 

Fogalmak: Szövetséges Ellenőrző Bizottság, Független Kisgazdapárt, Nemzeti Parasztpárt, Magyar Kommunista Párt, Szociáldemokrata 
Párt, háborús bűnös, népbíróság, kitelepítés, lakosságcsere, Magyar Dolgozók Pártja (MDP), kulák, beszolgáltatás, földosztás, internálás, 
osztályharc, ÁVH, Petőfi Kör, MEFESZ, intervenció, Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP). 
Személyek: Mindszenty József, Tildy Zoltán, Nagy Ferenc, Kovács Béla, Kéthly Anna, Esterházy János, Rákosi Mátyás, Márton Áron, Ká-
dár János, Nagy Imre, Rajk László, Maléter Pál, Bibó István. 
Topográfia: Magyar Népköztársaság, Recsk, Hortobágy, Sztálinváros (Dunaújváros). 
Kronológia: 1947. február 10. (a párizsi béke), 1948 (a Magyar Dolgozók Pártjának megalakulása, a nyílt kommunista diktatúra kezdete), 
1949 (az új alkotmány, a Rajk-per) 1953–55 (Nagy Imre első miniszterelnöksége), 1956 (Rajk László és társainak újratemetése), 1956. 
október 23. (a forradalom kirobbanása), 1956. október 28. (a forradalom győzelme), 1956. november 4. (általános szovjet támadás indul 
Magyarország ellen). 

 

Tematikai egység A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása Órakeret 
9+1+2 óra 

Előzetes tudás A kétpólusú világ kialakulása a második világháborút követő években. A szovjet tömb és a nyugati integráció legfontosabb jellemzői. A 
hidegháborús szembenállás. A gyarmati rendszer felbomlása. 

További feltételek Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 
Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A két világrendszer harcának, versengésének fontosabb állomásainak beazonosítása, a kommunista társadalmi-gazdasági berendezkedés 
fejlődésképtelenségének felismertetése. A modern technológia, a globalizációs folyamatok, a szabadság ideológiájának és a kommunikáci-
ós rendszerek szerepének azonosítása a szovjet típusú rendszerek bukásában. 
Érti a tanuló a két világrendszer közötti versengés legfontosabb mozgatórugóit. Átlátja és képes saját szavaival megfogalmazni, hogy me-
lyek voltak a leglényegesebb különbségek a két szembenálló tömb országai között a politikai rendszer működése, a gazdaság, a társadalom 
és az életmód terén. Érti, hogy milyen tényezők vezettek a kétpólusú világrend megszűnéséhez. 

Követelmények Kapcsolódási  
pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

Szovjet-amerikai konfliktusok, a versengés és együttműködés 
formái, területei. 
 
Demokrácia és a fogyasztói társadalom nyugaton – diktatúra és 
hiánygazdaság keleten. 
 
A vallások, az életmód (szabadidő, sport, turizmus) és a kultu-
rális szokások (divat, zene) változásai a korszakban. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
− Különböző élethelyzetek megfigyelése. (Pl. min-

dennapi élet a vasfüggöny két oldalán.) 
− Egy történelmi oknyomozás megtervezése. (Pl. az 

SZKP XX. kongresszusa.) 
 
Kritikai gondolkodás: 
− Feltevések történelmi személyiségek cselekedeteinek 

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: tömeg-
kommunikáció, a mé-
dia és a mindennapi 
élet. 
 
Informatika: Neu-
mann János és a mo-

Játékfilm és do-
kumentum-film a 
vietnami háború-
ról DVD-n 
 
Zenei CD a 60-
70-es évek pop-
zenei felvételeivel 

 



 
A kétpólusú világrend megszűnése: Németország egyesítése, a 
Szovjetunió és Jugoszlávia szétesése. 
 

mozgatórugóiról. (Pl. szovjet és amerikai politikusok 
szerepe a korszakban.) 

− Elbeszélések, filmek vizsgálata a hitelesség szem-
pontjából. (Pl. A mások élete [2006].) 

− Mindennapi élethelyzetek elbeszélése, eljátszása a 
különböző szereplők nézőpontjából. (Pl. a hippi-
mozgalom.) 

 
Kommunikáció: 

Képi és egyéb információk elemzése. (Pl. szovjet és 
amerikai karikatúrák elemzése.) 

 
Tájékozódás térben és időben: 
− Kronológiai adatok rendezése. (Pl. a hidegháború, 

enyhülés, kis hidegháború.) 
− Egyszerű térképvázlatok készítése. 

dern számítógépek. 
Az internet. 
 
Biológia-egészségtan: 
a DNS és a géntechno-
lógia. 
 
Fizika: az űrkutatás. 
 
Ének-zene: A beat és a 
rock. Szórakoztató 
zenei műfajok. 

 
Dokumentum-
film a közép-
kelet-európai 
rendszerváltásról 
DVD-n 
 
Fogalomtár 

 
Középiskolai 
történelmi atlasz 
 
Tankönyv 
 

Értelmező kulcsfo-
galmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi források, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogal-
mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzeti-
ség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 
kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, emberi jog, állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, 
periféria, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 
vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: vasfüggöny, hidegháború, fegyverkezési verseny, kétpólusú világ, NATO, Varsói Szerződés, KGST, Európai Gazdasági Közös-
ség (Közös Piac), Európai Unió, berlini fal, szociális piacgazdaság, ökumené, harmadik világ, enyhülési politika, olajválság, iszlám funda-
mentalizmus. 
Személyek: Brezsnyev, Willy Brandt, Reagan, Thatcher, Gorbacsov,  
G. Bush, Kohl, II. János Pál. 
Topográfia: 
1968 (a prágai tavasz, a Brezsnyev-doktrína), 1975 (a Helsinki Értekezlet), 1989 (a kelet-közép-európai rendszerváltások, a berlini fal le-
bontása), 1991 (a Szovjetunió szétesése, a délszláv válság és az Öböl-háború kirobbanása). 

 

 



Tematikai egység A Kádár-korszak jellemzői Órakeret 
9+1+4 óra 

Előzetes tudás A szovjet megszállás és a kommunista diktatúra jellemzői. Az 1956-os forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségei és céljai. A 
határon túli magyarság sorsa. Október 23. mint iskolai ünnepély. 

További különleges 
feltételek 

Személyi: történelem szakos középiskolai tanár, múzeumpedagógus 
Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az 1956-ot követő kegyetlen megtorlás adatainak megismerése, a törvénytelen bírósági tárgyalások, ítéletek jellemzőinek felismertetése, 
elitélése. A totális diktatúrát elfedni szándékozó demokratikusnak látszó „kellékek” beazonosítása, a rendszer lényegi reformálhatatlansá-
gának felismerése. A hatalom által a társadalomra kényszerített kompromisszum jellemzőinek, eredményének és kártékonyságának tudato-
sítása, értékelése. A rendszer bukása okainak, körülményeinek sokoldalú elemzése. 
A Kádár-rendszer jellegének és mozgásterének megismerése. A szocialista időszak Magyarország további történelmére és jelenére gyako-
rolt hatásainak átlátása. Megérti a tanuló, hogy Kádár János személyisége és a nevével fémjelzett korszak miért osztja meg ma is a közvé-
leményt.  
Képes sokoldalúan elemezni a Kádár-rendszer válságának és bukásának okait, körülményeit, felismeri a rendszer lényegi reformálhatatlan-
ságát. A békés rendszerváltás menetének ismerete, jelentőségének és árnyoldalainak tudatosulása. 

Követelmények Kapcsolódási  
pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

Megtorlás és a konszolidáció. 
 
Gazdasági reformok a Kádár-korszakban. 
 
Életmód és mindennapok, a szellemi- és sportélet a Kádár-
korszakban. 
 
A Kádár-rendszer válsága, a külpolitikai változások és az el-
lenzéki mozgalmak. 
 
A rendszerváltozás „forgatókönyve”, mérlege, nyertesek és 
vesztesek. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
− Ismeretszerzés statisztikai táblázatokból, diagra-

mokból. (Pl. a földterületük nagyságának változása 
1956–1980 között.) 

− Ismeretszerzés írásos forrásokból. (Pl. a gazdasági 
mechanizmus reformja.)  

− Emberi magatartástípusok, élethelyzetek megfigye-
lése, következtetések levonása. (Pl. a Kádár-
korszak besúgói; ellenzéke.) 

 
Kritikai gondolkodás: 
− Feltevések megfogalmazása egyes társadalmi-

Magyar nyelv és iro-
dalom: Németh Lász-
ló, Nagy László, Sütő 
András, Weöres Sán-
dor, Ottlik Géza, Ör-
kény István. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: doku-
mentumfilmek, hír-
adók elemzése; stílus-
irányzatok: budapesti 

Dokumentum- és 
játékfilm a Ká-
dár-korszakról 
DVD-n, 
 
Dokumentum-
film a rendszer-
váltásról DVD-n 
 
A magyar pop-
zene CD-n 
 
 

 



Forradalom, reform és kompromisszum. 
 
Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon a kétpólusú 
világ időszakában. 
Népesség, demográfia. 
 
A határon túli magyarság helyzete a kétpólusú világ időszaká-
ban. 

történelmi jelenségek hátteréről. (Pl. a magyar társa-
dalom megbékélése a kádári hatalommal.) 

− Tételmondat meghatározása, szövegtömörítés. (Pl. 
a rendszerváltó pártok programjai.) 

− Többféleképpen értelmezhető szövegek jelentésréte-
geinek feltárása. (Pl. a Kádár-korszak viccei.) 

 
Kommunikáció: 
– Folyamatábra, diagram készítése. (Pl. a parlamenti 

patkó az 1990-es választás után.) 
– Beszámoló, kiselőadás tartása (Pl. ifjúsági szub-

kultúrák a Kádár-korszakban címmel.) 
 
Tájékozódás időben és térben: 
A világtörténet, az európai és a magyar történelem 
kölcsönhatásainak elemzése. (Pl. összehasonlító krono-
lógiai táblázat készítése.) 

iskola. 
Testnevelés és sport: 
Olimpiatörténet, ma-
gyar részvétel és sike-
rek a korszak olimpiá-
in. 

Fogalom ár 
 

Középiskolai 
történelmi atlasz 
 
Tankönyv 
 

Értelmező kulcsfo-
galmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogal-
mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, elitréteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, né-
pességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrások, gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági telje-
sítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, 
politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatú-
ra, emberi jog, állampolgári jog, vallás, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), amnesztia, új gazdasági mechanizmus, háztáji, második gazdaság, „három T”, 
KISZ, ellenzéki mozgalmak, szamizdat, lakiteleki találkozó, Ellenzéki Kerekasztal, reformszocializmus, MDF, SZDSZ, FIDESZ, MSZMP, 
FKgP, KDMP, MSZP, többpártrendszer, pluralizmus, jogállam, Nemzeti Kerekasztal. 
Személyek: Kádár János, Nagy Imre, Aczél György, Pozsgay Imre, Tőkés László, Antall József, Göncz Árpád. 
Topográfia: Magyar Népköztársaság. 
Kronológia: 1958 (Nagy Imre kivégzése), 1963 (a kádári konszolidáció lezárulta), 1968 (az új gazdasági mechanizmus érvénybe lépése), 
1989. június 16. (Nagy Imre és társainak újratemetése), 1989. október 23. (a harmadik Magyar Köztársaság kikiáltása), 1990 (szabad or-
szággyűlési és önkormányzati választások), 1991 (a szovjet csapatok kivonása Magyarországról). 

 

 



Tematikai egység Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése Órakeret 
7+1+2 óra 

Előzetes tudás 
Az Európai Unió létrejötte és az európai polgárok alapvető jogai. 
A vasfüggöny lebontása és következményei a keleti blokk országaiban. Globális problémák: urbanizáció, környezetszennyezés, terroriz-
mus, migráció, klímaváltozás. 

További feltételek Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 
Tárgyi: interaktív tábla, földgömb 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A globalizációs folyamatok, kihívások és az egységesülő Európa előnyeinek és hátrányainak sokoldalú feldolgozása, megítélése. Fő morá-
lis célok (demokrácia, antirasszizmus, háborúellenesség) esetenkénti ellentmondásainak a felismerése. A demokratikus értékek ismeretében 
a történelmi-társadalmi kérdések, folyamatok árnyalt megítélése. 
A tanulók megismerik a globalizáció fő mozgatórugóit, és tisztában vannak a világ fejlődésére gyakorolt hatásaival. Kialakul bennük a 
környezettudatos magatartás, értik a felelős állampolgári magatartás lényegét és az ehhez kapcsolódó egyéni feladatokat, valamint felisme-
rik a társadalom egészének érdekeit. Tisztában vannak az EU szerepével, és reális kép alakul ki bennük Magyarország szerepéről és lehető-
ségeiről az integráción belül. 

Követelmények Kapcsolódási  
pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

Az információs – technikai forradalom és a tudásipar. A globá-
lis világgazdaság új kihívásai és ellenmondásai. 
Technikai fejlődés feltételei és következményei. 
Erőforrások és termelési kultúrák. 
 
A fenntarthatóság dilemmái. A civilizációk, kultúrák közötti 
ellentétek kiéleződése. 
 
Az egypólusútól a többpólusú világrend felé. 
 
A mediatizált világ. A tömegkultúra új jelenségei napjainkban. 
Tömegtájékoztatás, sajtó, propaganda. 
 
Az Európai Unió intézményei, működése és jelenlegi problé-
mái. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
− Az internet felhasználása történelmi ismeretek 

szerzésére. (Pl. atomfegyverrel rendelkező orszá-
gok az ezredforduló után.) 

− Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák, vázlatok) 
készítése. (Pl. a mai hatalmi viszonyokat bemutató 
ábra.) 

 
Kritikai gondolkodás: 
− Adatok, modellek, elbeszélések elemzése a bizo-

nyosság, a lehetőség és a valószínűség szempontjá-
ból. (Pl. globális világ fejlődésének határai.) 

− Erkölcsi kérdéseket felvető helyzetek felismerése, 
bemutatása. (Pl. klónozás) 

 
 

Kommunikáció:  

Földrajz: az EU kiala-
kulása, jellemzői, 
tagállamai; globális 
világgazdaság napja-
inkban, globális kör-
nyezeti problémák; 
népesség, népesedés, 
urbanizáció; fejlődő és 
fejlett országok gazda-
ságának jellemzői; 
Kína. 
 
Informatika: Informá-
ciók gyűjtése az inter-
netről.  
Bemutatók, dokumen-

Ismertetőfilm az 
EU-ról DVD-n 
 
Ismeretterjesztő 
film a környe-
zetszennyezés-ről 
DVD-n 
 
Képek tabló ké-
szítéséhez 
 
Szerepkártyák 
szerepjátékhoz, 
vitához 
 
Fogalomtár 

 

 



− Tabló készítése önállóan gyűjtött képekből. (Pl. 
globális környezeti problémák.) 

− Beszélgetés (vita) társadalmi, történelmi témákról. 
(Pl. Brazília, Oroszország, India, Kína) megnöve-
kedett szerepe.) 

 
Tájékozódás térben és időben: 
A világtörténet, az európai történelem, a magyar törté-
nelem eltérő időbeli ritmusának és kölcsönhatásainak 
elemzése. (Pl. centrumok és perifériák napjainkban.) 

tumok készítése. 
Információs társada-
lom. 
Információkeresés, 
információ-
felhasználás. 
 
Etika; filozófia: ko-
runk erkölcsi kihívá-
sai. 

Középiskolai 
történelmi atlasz 
 
Tankönyv 
 
 
 

  Ének-zene: világzene.  

 
Értelmező kulcsfo-
galmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogal-
mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, né-
pességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 
kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, centrum, periféria, 
politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, dik-
tatúra, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: globalizáció, terrorizmus, adósságspirál, fogyasztói társadalom, globális felmelegedés, ökológiai katasztrófa, fenntarthatóság, 
környezetvédelem, fiatalodó és öregedő társadalom, migráció, foglalkozási szerkezet, agglomeráció, diszkrimináció, szegregáció, integrá-
ció. 
Személyek: 
Topográfia: az EU tagállamai. 
Kronológia: 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 2001 (terrortámadás az USA ellen), 2004 (tíz új tagállam). 

 
 
 
 
 
 

Tematikai egység A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon Órakeret 
5+1+6 óra 

 



Előzetes tudás A Kádár-korszak legfontosabb politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális jellemzői. A szocialista rendszer válságának okai. A magyar 
rendszerváltozás fordulópontjai és főszereplői. 

További feltételek Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 
Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A demokratikus rendszer megteremtésének ellentmondásai (pl. forradalomszerű átalakulások társadalmi egyeztetés nélkül) az átalakulás 
jelentőségének értékelése, az ezt tagadó álláspontok kritikája. Annak belátása, hogy a rendszerváltozásnak nyertesei és vesztesei egyaránt 
voltak, nem mindig a társadalmi igazságosságnak megfelelően. A közösségi és egyéni érdekek ütközésének, kiegyenlítési törekvéseinek a 
felismerése a társadalomban. Magunk és mások kétféle mércével mérésének elutasítása.  
A tanulók tisztában vannak azzal, hogy melyek a rendszerváltozás előtti és az azt követő időszak politikai és gazdasági rendszere közötti 
legfontosabb különbségek. Reális kép alakul ki bennük Magyarország szerepéről és lehetőségeiről az európai integráción belül. Megértik a 
kisebbségi lét problémáit a Magyarországon élő etnikai és kulturális kisebbségek, illetve a határokon túl élő magyar kisebbség szempontjá-
ból egyaránt. 

Követelmények Kapcsolódási  
pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

A posztszocialista régió és Magyarország helyzete, problémái 
1990 után. 
 
Magyarország euroatlanti csatlakozásának folyamata Fölzárkó-
zás, lemaradás. 
 
A közjogi rendszer jogállami átalakítása és intézményrendszere 
1990 után. 
Hatalommegosztás formái, színterei. 
 
A piacgazdaságra való áttérés és az átalakulás ellentmondásai, 
regionális gazdasági különbségek. 
 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 
− Ismeretszerzés statisztikai táblázatokból, grafiko-

nokból, diagramokból. (Pl. Magyarország demog-
ráfiai helyzete.) 

− Magatartástípusok, élethelyzetek megfigyelése, 
következtetések levonása. (Pl. kisebbségek határon 
innen és túl.) 

− Az internet felhasználása történelmi ismeretek 
szerzésére. (Pl. Magyarország és az Európai Unió 
kapcsolata.) 

Kritikai gondolkodás: 
Különbségek felismerése, a változások nyomon kö-
vetése egy-egy történelmi jelenség kapcsán. (Pl. 
Magyarország államberendezkedésének változásai a 
XX. század folyamán.) 

 

Informatika: informá-
ciókeresés, informá-
ció-felhasználás. 
 
Matematika: diagra-
mok, táblázatok, gra-
fikonok – adatleolva-
sás, készítés, értelme-
zés, statisztikai fogal-
mak ismerete. 
 
Etika; filozófia: ko-
runk erkölcsi kihívá-
sai. 

Ismeretterjesztő 
film a Magyar-
országon élő ro-
mákról DVD-n 
 
 
Dokumentum-
filmek a határon 
túli magyar ki-
sebbségek helyze-
téről 
 
Ismertetőfilm a 
NATO-ról 
 
 

 

 



A társadalmi mobilitás problémái. A cigány (roma) társadalom 
története, helyzete és integrációjának folyamata. 
Nők, férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életformák, sze-
gények és gazdagok világa. 
 
A határon túli magyarság helyzete. Magyarok a nagyvilágban. 
Kisebbség, többség, nemzetiségek. 

Kommunikáció:  
− Beszélgetés (vita) egy társadalmi, történelmi témá-

ról. Saját vélemény megfogalmazása. (Pl. cigány-
ság romák integrációja.) 

− Események, történetek, jelenségek dramatikus 
megjelenítése. (Pl. hajléktalansors, munkanélküli-
ség, a mélyszegénység problémái.) 

 
Tájékozódás térben és időben: 
Az adott téma tanulmányozásához leginkább megfelelő 
térkép kiválasztása különféle atlaszokból. (Pl. Magya-
rország népesedési viszonyainak, az életkörülmények 
változásainak bemutatása.) 

 Fogalomtár 
 

Középiskolai 
történelmi atlasz 
 
Tankönyv 
 

Értelmező kulcsfo-
galmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tények és bizonyítékok, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogal-
mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, né-
pességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 
kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, centrum, periféria, 
politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, dik-
tatúra, 
vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 
Fogalmak: migráció, foglalkozási szerkezet, agglomeráció, diszkrimináció, szegregáció, integráció. 
Személyek: Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc. 
Topográfia: a határon túli magyarlakta területek. 
Kronológia: 1999 (Magyarország a NATO tagjává válik), 2004 Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz). 

 

Tematikai egység Társadalmi ismeretek Órakeret 
3+1+1 óra 

Előzetes tudás A társadalmi tagozódással kapcsolatos korábbi történelmi és földrajzi ismeretek, valamint személyes tapasztalatok. 

További feltételek Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 
Tárgyi: interaktív tábla 

 



A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A társadalom makro- és mikrostruktúráját alkotó elemek azonosítása. A társadalom tagoltságából eredő egyenlőtlenségek felismertetése, 
ezek okainak azonosítása. A társadalmi felelősségvállalás elvi szükségességének megértetése és néhány gyakorlati módjának megismerteté-
se. A kisközösségek szerepe a helyi, lokális és országos ügyek alakításában. 

Követelmények Kapcsolódási  
pontok 

Taneszközök 

Ismeretek Fejlesztési feladatok 

Családformák a mai világban. 
 
Kortárscsoport és ifjúsági szubkultúrák. 
 
A helyi társadalom, a civil társadalom és az önkéntesség. 
 
Nemzet és nemzetiség. 
Kulturális és etnikai kisebbségek Magyarországon. 
 
Esélyegyenlőtlenség és hátrányos társadalmi helyzet. 
 
Társadalmi felelősségvállalás és szolidaritás. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Családtípusok azonosítása és jellemzése személyes 
tapasztalatok és a médiából vett példák alapján. 

 
Kritikai gondolkodás: 

A nemzeti-, a közép-európai-, valamint az európai 
identitás értelmezése. 

 
Kommunikáció: 
– Aktuális szocializációs kérdések, dilemmák és 

problémák megvitatása. 
– A többes identitás fogalmának és gyakorlati érvé-

nyesülésének megvitatása. 
– Egy nemzeti kisebbség, valamint egy hátrányos 

helyzetű társadalmi csoport életének bemutatása 
szóban vagy írásban. 

Földrajz: Magyaror-
szág régiói; demográ-
fiai mutatók; a magyar 
tájak kulturális, nép-
rajzi értékei. 
 
Etika: Társadalmi 
szolidaritás. Többség 
és kisebbség. 

Dokumentum-
filmek a 
szubkultúrákrólD
VD-n 
 
Feladatlap és 
szerepkártyák 
vitához 
 
Fogalomtár 

 
Középiskolai 
történelmi atlasz 
 
Tankönyv 

Kulcsfogalmak Család, társadalom, szocializáció, kultúra, etnikum, nemzet, nemzetiség. 

Fogalmak 
Szubkultúra, kortárscsoport, helyi társadalom, civil társadalom, kisebbség, többség, identitás, hátrányos helyzet, felelősségvállalás, szolida-
ritás, önkéntesség. 

 

Tematikai egység Állampolgári ismeretek Órakeret 
4+1 óra 

Előzetes tudás A politikai rendszerek és az állampolgárok közötti viszony történelmi formáinak ismerete. Az iskolai diákönkormányzat működésével kap-
csolatos tapasztalatok. 

Tovább feltételek Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

 



Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az aktív és felelős állampolgársághoz szükséges ismeretek és készségek megerősítése. 
Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek tudatosítása. Az ezek gyakorlásához kapcsolódó legfontosabb tevékenységi formák azono-
sítása. 
A magyarországi és az uniós politikai rendszer legfőbb elemeinek megismertetése, a politikai részvétel jelentőségének tudatosítása. 
Az új Alaptörvény szellemiségének és fontosabb pontjainak feldolgozása. 

Követelmények Kapcsolódási  
pontok 

Taneszközök 

Ismeretek Fejlesztési feladatok 

Állampolgári jogok és kötelességek. 
 
Magyarország és az Európai Unió politikai intézményrendsze-
re. 
 
A magyar és az európai állampolgárság legfontosabb ismérvei. 
 
A magyar választási rendszer (országgyűlési és helyhatósági 
választások). 
A politikai részvétel formái. 
A közvetett és a közvetlen demokrácia eszköztára. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– A magyarországi országgyűlési választások mo-

dellezése.  
– A hazai helyhatósági választások működési mec-

hanizmusának modellezése. 
 
Kritikai gondolkodás: 
– Az állampolgári jogok és kötelességek kölcsönös 

viszonyrendszerének elemzése. 
– A felelősségteljes választói magatartás értelmezé-

se. 
– A többes állampolgárság fogalmának értelmezése. 

Földrajz: az Európai 
Unió kialakulása és 
működésének jellem-
zői. 
 
Etika: törvény és lelki-
ismeret. 

Az új Alaptör-
vény szövege 
 
Szerepkártyák 
szerepjátékhoz 
 
Fogalomtár 

 
Középiskolai 
történelmi atlasz 
 
Tankönyv 

Kulcsfogalmak 
Állam, állampolgár, politika, intézmény. 

Fogalmak 
Állampolgári jog, állampolgári kötelesség, politikai intézményrendszer, választás, választási rendszer, unió, országgyűlés, helyhatóság, 
politikai részvétel, közvetett demokrácia, közvetlen demokrácia. 

 

Tematikai egység Pénzügyi és gazdasági kultúra Órakeret 
4+1+1 óra 

Előzetes tudás A bankok működésével kapcsolatos gazdaságföldrajzi ismeretek. A gazdálkodással és a pénzkezeléssel kapcsolatos személyes tapasztala-
tok. 

További különleges 
feltételek 

Személyi: történelem szakos középiskolai tanár, közgazdaságtan tanár vagy gazdasági szakember 
Tárgyi: interaktív tábla 

 



A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak megismertetése, a gazdasági folyamatok fő hatótényezőinek megértetése. 
A tudatos és felelős állampolgári gazdálkodás elveinek megismerése, elfogadása. 

Követelmények Kapcsolódási  
pontok 

Taneszközök 

Ismeretek Fejlesztési feladatok 

Az állam gazdasági szerepvállalása és kapcsolata a gazdaság 
különböző szereplőivel. Az állam bevételei. Az állam stabilizá-
ciós, redisztribúciós és tőkeallokációs feladatai. 
 
A költségvetési és a monetáris politika eszköztára, szerepe a 
gazdaságpolitikai célok megvalósításában. 
 
A pénzpiac működése, megtakarítók és forrásigénylők. A 
pénzügyi közvetítők helye a nemzetgazdaságban. 
 
A vállalkozások helye a nemzetgazdaságban, szerepük a GDP 
megtermelésében. 
 
Vállalkozási formák. Vállalkozások létrehozása és működteté-
se. A vállalkozások és a piac kapcsolata.  
Az üzleti terv. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Az adók és járulékok szerepének megértése a mo-

dern nemzetgazdaságok működésében. 
– A vállalkozási formák különbségeinek megértése, 

különféle példák elemzése révén. 
– A banki és a nem banki pénzügyi közvetítők sajá-

tos gazdasági szerepeinek azonosítása. 
– Néhány hazai vállalkozás és a vállalkozói életfor-

ma megismerése példákon keresztül. 
 
Kritikai gondolkodás: 
– A tőkeszerzés különféle lehetőségeinek (tőzsde, 

értékpapírok, lízing) összehasonlítása. 
– Az állami szerepvállalás és az adózás közötti kap-

csolatok feltárása. 
– A pénzügyekkel, gazdasággal foglalkozó írott, 

vagy audiovizuális médiaszövegek elemzése és 
feldolgozása. 

– Vázlatos üzleti terv készítése szituációs gyakorlat 
keretében. 

– Vita az adózási morállal kapcsolatos kérdésekről. 

Földrajz: a modern 
pénzügyi közvetítő-
rendszer a világgazda-
ságban (pénzügyi 
piacok, nemzetközi 
monetáris intézmé-
nyek, 
nemzetközi tőkeáram-
lás,  
környezeti problémák, 
fenntarthatóság és az 
állam). 
 
Etika: a felelősség új 
dimenziói a globalizá-
ció korában. 

Ismertetőfilmek 
és ismertető tab-
lók a különböző 
témákhoz 
 
Feladatlap és 
szerepkártyák a 
vitához 
 
Fogalomtár 

 
Középiskolai 
történelmi atlasz 
 
Tankönyv 

Kulcsfogalmak Állam, gazdaság, piac, pénz. 

Fogalmak 
Költségvetés, adó, járulék, vállalkozás, személyi jövedelemadó, áfa, juttatások, társadalombiztosítás, nyugdíjjárulék, költségvetési intéz-
mény, költségvetési egyenleg, deficit, pénzpiac, monetáris politika, jegybank, bankrendszer, kereskedelemi bank, megtakarítás, forrás, 
tőzsde, értékpapír, rt, kft, kkt, bt, egyéni vállalkozás, szövetkezet, korlátlan felelősség, korlátolt felelősség, egyetemleges felelősség, biztosí-
tó társaság, lízingtársaságok, pénzügyi közvetítő rendszer. 

 

 



Tematikai egység Munkavállalás Órakeret 
4+1+1 óra 

Előzetes tudás Diákmunka során szerzett személyes tapasztalatok. A környezet munkával kapcsolatos mintáinak ismerete. 
További különleges 
feltételek 

Személyi: történelem szakos középiskolai tanár, jogi szakember 
Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az alapvető munkavállalói jogok és kötelezettségek tudatosítása. 
A munkába állás folyamatának és az alkalmazotti lét néhány fontos jellemzőjének megismertetése. 
A munkatevékenység emberformáló és értékteremtő erejének felismerése, elfogadása. 

Követelmények Kapcsolódási  
pontok 

Taneszközök 

Ismeretek Fejlesztési feladatok 

 



A munkaerő és a piac kapcsolata. Munkaerőpiaci elvárások 
itthon és külföldön. 
 
Szakképzettség. Álláskeresési technikák. Pályakezdés, beil-
leszkedés a munkahelyi közösségbe. 
 
Munkajogi alapok. 
 
Foglalkoztatási formák. 
A munkaszerződés tartalma. 
 
A munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek 
(munkaszerződés, bérszámítás, adózás, egészségbiztosítás és 
nyugdíjbiztosítás, kollektív szerződés). 
 
A munkaviszony megszűnése, munkanélküli ellátás, álláskere-
sési támogatás, visszatérés a foglalkoztatásba. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Munkaerőpiaci információk gyűjtése, a magyaror-

szági és az uniós lehetőségek feltérképezése (állá-
sok és elvárások). 

– Egy állás elnyeréséhez kapcsolódó lépések meg-
ismerése, tapasztalatok szerzése a dokumentumok 
kezelésével kapcsolatban (álláshirdetés, tájékozó-
dás, önéletrajz, motivációs levél, interjú, munka-
szerződés). 

– A munkaviszonyhoz kapcsolódó adózási, egés-
zség- és társadalombiztosítási teendők modellezé-
se. 

– Saját bankszámla nyitásának, bankkártya kiváltá-
sának és az internetes bankfiók használatának 
modellezése. 

– Tájékozódás a munkanélküliek ellátásáról, átkép-
zési és visszatérési lehetőségekről a területileg il-
letékes hivatalokon keresztül. 

 
Kommunikáció: 
– A munkahelyi közösségbe való beilleszkedés 

problémáinak modellezése szerepjáték keretében. 
– Az egyéni és a vállalati érdek ütközését megjele-

nítő viták szervezése. 

Magyar nyelv és iro-
dalom: Tájékozódás 
listaszerű, nem folya-
matos szövegekben. 
Ismerkedés az olyan, 
végrehajtásra szánt, 
aktusszerű szövegek-
kel, mint a számla, az 
önéletrajz, a szerződés 
és az adóbevallás. 
 
Informatika: Informá-
ciók gyűjtése az inter-
netről. Bemutatók, 
dokumentumok készí-
tése. 

Ismertetőfilmek a 
témákhoz 
 
Feladatlap és 
szerepkártyák a 
vitához 
 
Fogalomtár 

 
Középiskolai 
történelmi atlasz 
 
Tankönyv 

Kulcsfogalmak Gazdaság, piac, munka. 

Fogalmak 
Állás, adó, biztosítás, szerződés, munkaerőpiac, munkaadó, munkavállaló, foglalkoztatás, munkaviszony, önéletrajz, motivációs levél, 
munkajog, munkaszerződés, munkaidő, munkabér, adózás, adóbevallás, személyi jövedelemadó, egészségbiztosítás, társadalombiztosítás, 
munkanélküliség, munkanélküli ellátás, álláskeresési támogatás. 

 

Tematikai egység Rendszerező ismétlés Órakeret 
24+10 óra 

Előzetes tudás A középiskolai történelem, társadalom és állampolgári ismeretanyag. 
További különleges Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

 



feltételek Tárgyi: interaktív tábla 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az érettségi témakörök rendszerező ismétlése során felkészülés az érettségi vizsgára. 

 

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 
− Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események rendszerező feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek 

felismerése, a nemzeti öntudat és aktív állampolgárságra nevelés. 
− A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, ok-okozati összefüggések felismerése (pl. a globalizáció felerősödése és a lokális közösségek 

megerősödése) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi kirekesztés) azonosítása, ezeknek jelenre vonatkoztatása, megítélése. 
− Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek sokoldalú élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok és különbségek árnyalt 

felismerése, több szempontú értékelése. 
− A civilizációk története jellegzetes sémájának alkalmazása újkori és modernkori egyetemes történelemre. 
− A történelem értelmezését segítő kulcsfogalmak és egyéb egyedi fogalmak rendszeres és szakszerű alkalmazása révén, többoldalú történelmi tájékozódás 

és árnyalt gondolkodás.  
− Ismerje fel a tanuló, hogy az utókor, a történelmi emlékezet a nagy történelmi személyiségek tevékenységét többféle módon és szempont szerint értékeli, 

egyben legyen képes saját értékítélete megfogalmazásakor a közösség hosszútávú nézőpontját alkalmazni.  
− Ismerje a XIX-XX. század kisebb korszakainak megnevezését, illetve egy-egy korszak főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit. 
− Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait az 1849 szabadságharc leverésétől a kiegyezésen át a trianoni országvesztésig, illetve a második világhá-

borús pusztításon át a kommunista diktatúra létrejöttéig, valamint az 1956-os forradalomtól a demokratikus jogállam megteremtéséig. Legyen képes e bo-
nyolult történelmi folyamat meghatározó összefüggéseit, szereplőit beazonosítani, valamint legyen képes egy-egy korszak főbb kérdéseinek probléma-
központú bemutatására, elemzésére. 

− Ismerje az új- és modernkorban meghatározó egyetemes és magyar történelem eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüggése-
ket találni a térben és időben eltérő történelmi események között, különös tekintettel azokra, melyek a magyarságot közvetlenül vagy közvetetten érintik. 

− Tudja, hogy az újkortól kezdődően lényegesen átalakul Európa társadalma és gazdasága (polgárosodás, iparosodás) és ezzel párhuzamosan új eszmeáram-
latok, politikai mozgalmak, pártok jelennek meg. Ismerje fel, hogy az USA milyen körülmények között vált a mai világ vezető hatalmává és mutasson rá 
az ebből fakadó ellentmondásokra.  

− Tudja a trianoni országvesztés súlyos körülményeit és máig tartó hatását, következményeit értékelni és legyen képes a határon túli magyarság sorskérdé-
seit felismerni. 

− Tudja a demokratikus és diktatórikus államberendezkedések közötti különbségeket, legyen képes a demokratikus berendezkedés működési nehézségeit és 
a jogállamiságot veszélyeztető jelenségeket felismerni és azokat elemezni. 

− Ismerje fel a tanuló a hazánkat és a világot fenyegető globális veszélyeket, pl. betegségeket, elszegényesedést, munkanélküliséget, élelmiszerválságot, tö-
meges migrációt. 

 



− Ismerje az alapvető állampolgári jogokat és kötelezettségeket, Magyarország politikai rendszerének legfontosabb intézményeit, értse a választási rendszer 
működését. 

− Legyen képes ismereteket meríteni különböző ismeretforrásokból, történelmi, társadalomtudományi, filozófiai és etikai kézikönyvekből, atlaszokból, 
szaktudományi munkákból, legyen képes ezek segítségével történelmi oknyomozás megszervezésére. Jusson el az előadás önálló jegyzetelése szintjére. 
Legyen képes az internetet kritikus és tudatos használatára történelmi, filozófia- és etikatörténeti ismeretek megszerzése érdekében. 

− Legyen képes különböző történelmi elbeszéléseket (pl. emlékiratok) összehasonlítani a narráció módja alapján. Legyen képes a különböző szövegek, 
hanganyagok, filmek stb. vizsgálatára és megítélésére a történelmi hitelesség szempontjából. Legyen képes történelmi jeleneteket elbeszélni, adott esetben 
eljátszani különböző szempontokból. Legyen képes erkölcsi kérdéseket felvető élethelyzeteket felismerni és bemutatni. Fogalmazzon meg önálló véle-
ményt társadalmi, történelmi eseményekről, szereplőkről, jelenségekről, filozófiai kérdésekről. Legyen képes mások érvelésének összefoglalására, értéke-
lésére és figyelembe vételére, a meghatározott álláspontok cáfolására, a véleménykülönbségek tisztázására, valamint a saját álláspont gazdagítására is. 
Legyen képes történelmi-társadalmi adatokat, modelleket és elbeszéléseket elemezni a bizonyosság, a lehetőség és a valószínűség szempontjából. Legyen 
képes összehasonlítani társadalmi-történelmi jelenségeket strukturális és funkcionális szempontok alapján. Legyen képes értékrendek összehasonlítására, 
saját értékek tisztázására. Értékelje a társadalmi-történelmi jelenségeket az értékrendek alapján.  

− Legyen képes történelmi-társadalmi témákat vizuálisan ábrázolni, esszét írni (filozófiai kérdésekről is), ennek kapcsán kérdéseket világosan megfogal-
mazni. 

− Legyen képes a történelmi időben történő tájékozódás eddig elsajátított összetevőinek és jelentőségének a bemutatására példákkal. Legyen képes a külön-
böző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítása során a változások (pl. területi változások, népsűrűség, vallási megosztottság stb.) hátterének fel-
tárására. 

− Legyen képes a nemzet, a kisebbség fogalmának és a helyi társadalom fogalmának k szakszerű használatára, tudjon érvelni a társadalmi felelősségválla-
lás, illetve a szolidaritás fontossága mellett. 

− Legyen képes átlátni a nemzetgazdaság, a bankrendszer, a vállalkozási formák működésének legfontosabb szabályait.  
− Legyen képes munkavállalással összefüggő, a munkaviszonyhoz kapcsolódó adózási, egészség- és társadalombiztosítási kötelezettségek, illetve szolgálta-

tások rendszerét átlátni. 
 
HT szerinti 10%: 9 óra 

• Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 1 óra 
• Magyarország a világháborús vereségtől a forradalom leveréséig 1 óra 
• A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 1 óra 
• A Kádár-korszak jellemzői 1 óra 
• Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 1 óra 
• A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon 1 óra 
• Társadalmi ismeretek 1 óra 
• Pénzügyi és gazdasági kultúra 1 óra 
• Munkavállalás 1 óra 

 



HT szerint szabadon tervezett: 32 óra 
• Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 2 óra 
• Magyarország a világháborús vereségtől a forradalom leveréséig 2 óra 
• A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 2 óra 
• A Kádár-korszak jellemzői 4 óra 
• Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 2 óra 
• A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon 6 óra 
• Társadalmi ismeretek 1 óra 
• Állampolgári ismeretek 1 óra 
• Pénzügyi és gazdasági kultúra 1 óra 
• Munkavállalás 1 óra 
• Rendszerező ismétlés 10 óra 

 
Emelt szint követelményei:  

• Nyugat-Európa újjáépítése és a közös európai intézmények kialakulásának kezdetei. A gyarmati rendszer felbomlása - a „harmadik 
világ” kialakulása. Gandhi erőszakmentes mozgalma. A német kérdés. 

• A nemzetközi helyzet hatása a magyar belpolitika alakulására 1945 és 1948 között (pl. SZEB intézkedései, németek kitelepítése). 
• A kommunista diktatúra elnyomó gépezete. 
• A magyar forradalom nemzetközi jelentősége és összefüggései (pl. szuezi válság szerepe, a magyar kérdés az ENSZ-ben). 
• A kádári társadalom- és kultúrpolitika alakulása (pl. „gulyás- vagy fridzsiderkommunizmus”, három T). 
• A balkáni konfliktusok, Jugoszlávia felbomlása. Nemzeti, etnikai, vallási kisebbségek helyzete néhány országban (pl. Románia, Ma-

gyarország, Ukrajna). 
• A „Hatok” Közös Piacától az Európai Unióig (1957-1992), az integráció főbb állomásai. Együttműködés és eltérő érdekek az unió-

ban. Az Európai Unió helye a világgazdaságban. 
• A környezettudatos magatartás kulturális, gazdasági és politikai feltételei. 
• A magyar alkotmányosság elemei (pl. a konstruktív bizalmatlanság intézménye, népszavazás) és intézményei (pl. alkotmánybíróság, om-

budsmani intézmény). Demográfiai változások Magyarországon az elmúlt fél évszázadban. 
• A magyar társadalom szerkezetváltozásai az elmúlt fél évszázadban. Magyarország gazdasága és beilleszkedése az európai, illetve vi-

lággazdaságba. 

 
 



 

 



ETIKA 
Az etika tantárgy a helyes életvezetéshez nélkülözhetetlen magatartásszabályok értelmének megvilá-
gításával, felelősségtudatuk elmélyítésével és az önfejlesztés igényének megerősítésével felkészíti a 
tanulókat a személyközi kapcsolatok és a társadalmi együttélés konfliktusainak kezelésére, tudatosítja 
döntéseik, cselekedeteik erkölcsi jelentőségét. 

Képessé teszi a diákokat az elfogulatlan vizsgálódásra, méltányos párbeszédre, véleményük szaba-
tos kifejtésére, önálló meggyőződés kialakítására az erkölcs kérdéseiben. A szellemi értékek iránti fo-
gékonyságra, a mások igazsága iránti nyitottságra nevel. Hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók tiszteljék 
embertársaik erkölcsi méltóságát, felismerjék az élővilág gazdag változatosságának értékét, és ké-
pessé váljanak a megértésen, kölcsönös segítségen alapuló együttműködésre társaikkal. 

Mindennek révén alapvető módon járul hozzá a Nemzeti alaptantervben az erkölcsi neveléssel kap-
csolatos általános célok megvalósulásához. Fontos szerepet vállal az önismeret és a társas kultúra 
fejlesztésében, hozzájárulhat a lelki egészség megőrzéséhez, közvetve pedig a gazdasági és pénz-
ügyi, valamint a médiatudatosságra való neveléshez is. 

Célok és feladatok 
A tantárgy – önkifejezésre, kérdezésre, véleményalkotásra, érvelésre és párbeszédre épülő módszer-
tana révén – erőteljes befolyáshoz juthat az anyanyelvi kommunikációs kompetencia fejlesztésében. 
A tanórák keretében feldolgozandó témák jól támogatják a szociális és állampolgári kompetencia fej-
lődését, ösztönöznek a másokért való felelősségvállalásra. A személyes gondolatok igényes megfo-
galmazásának elvárása pedig elősegíti az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlődé-
sét. 

A tantárgy sajátos fej lesztési céljai  és követelményei, amelyek valamennyi témakör fel-
dolgozása során egységesen érvényesülnek, a következők: 

− Filozófiai fogalmak, vallási és irodalmi szövegek, példázatok elemzése, értelmezésük szó-
ban és írásban. 

− A következtetés, érvelés, bizonyítás és cáfolat szabályainak alkalmazása, ettől eltérő gondolko-
dásmódok (sejtés, hit, képzelet, kétely, bizalom stb.) jelentőségének belátása. 

− Egyéni vélemény kialakítása, felülvizsgálata, fejlesztése a más véleményekkel való párbeszéd-
ben. 

− A méltányos vita szabályainak és készségeinek elsajátítása. Az elkötelezettség és az elfogulat-
lanság igényének összeegyeztetése. 

− Erkölcsi elvek alkalmazása egyedi esetekre, különféle élethelyzetek erkölcsi dimenziójának fel-
ismerése, a gyakorlatban felmerülő értékkollíziók kezelése, alternatívák mérlegelése. 

− A helyes önismeret és az önnevelés igényének erősítése. A cselekedeteink minőségét meg-
határozó erkölcsi képességek (erények, különösen az okosság, igazságosság, bátorság és mérték-
letesség) jelentőségének belátása, fejlesztésük lehetőségeinek felismerése. 

− Az erkölcsi értékek megbecsülése, tisztelete másokban, igényesség kialakítása a saját maga-
tartás tekintetében. A kötelességtudat és az autonóm viselkedés közötti összefüggés felismerése. 

− A személyközi kapcsolatok morális, érzelmi, intellektuális és érzéki dimenziói közötti össze-
függések felismerése. A szeretet, megértés, türelem, hűség, bizalom és odaadás értékének 
tudatosítása.   A tartós párkapcsolatok és a harmonikus családi élet kialakításához szükséges 
gondolkodásmód és attitűd fejlesztése.  A másokkal való együttérzés, azonosulás képességének 
elmélyítése. 

− Az ember erkölcsi méltóságáról alkotott fogalmak helyes felfogása: igazság és szabadság, azaz 
az öntudatos létezés és a cselekedeteinkért és társainkért viselt felelősség közötti összefüggés 
tudatosítása. 

− Az élet, illetve az életformák gazdag változatosságának és változékonyságának tisztelete a ter-
mészetben és a kultúrában. Az aranyszabály értelmének, illetve a szenvedésokozás tilalmának 
belátása, gyakorlati alkalmazásuk képessége a globális egymásrautaltság feltételei között. A 
globális felelősség összefüggéseinek felismerése a hálózati társadalomban. A halállal való 
szembenézés képessége. 

 



− A természet szeretetén és a környezet ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenn-
tarthatóság mellett elkötelezett magatartás fontosságának tudatosítása. 

− Az együttélési szabályok jelentőségének belátása. A törvények tisztelete és a lelkiismeret sza-
badsága közötti konfliktusok értelmezése. A társadalom jobbítására irányuló kezdeményezés és 
bírálat megbecsülése. Felkészülés a közéletben való felelős részvételre. 

− A szolidáris és kooperatív viselkedés, a segítőkészség értékének belátása, alkalmazása konf-
liktushelyzetekben. Az előítéletes, kirekesztő, rasszista, a kisebbségekkel szemben elutasító 
viselkedés gyökereinek feltárása, a társadalmi csoportok közötti együttélés konfliktusainak mél-
tányos kezelésére irányuló igény, illetve az ehhez szükséges attitűdök és ismeretek elmélyítése. 

 
E szempontok egyúttal jelzik az etika tantárgy tanításának kívánatos és a sikerességre reményt 
adó módszertanának legfontosabb vonásait is. A rendelkezésre álló idő függvényében, a témák fel-
dolgozásának értékes formája lehet – a beszélgetés és a vita mellett 

− egy-egy projektfeladat megoldása is, egyéni vagy csoportos munka keretében. 

A tanulók értékelése 
Az egyéni értékelés különböző formái: 

− Önálló, produktív írásbeli munka (pl. problémamegoldó vagy elemző esszé írása, házi dolgozat, 
projektmunka, elektronikus anyag, portfolió) készítése. 

− Önálló szóbeli felelet (pl. probléma kifejtése, kiselőadás tartása). 
− Pár- és csoportmunkában való részvétel (pl. disputa, vetélkedő, szerepjáték). 

 
A tanulók értékelésének főbb szempontjai: 

− Aktivitás és részvétel a tanulói tevékenységek során. 
− Szóbeli és írásbeli feleletek, beszámolók esetében az összefüggő, követhető, logikus gondolat-

menetre és árnyalt fogalmazásra való törekvés. 
− –Képes-e kérdéseket, releváns megállapításokat, következtetéseket megfogalmazni? 
− Az etika fogalmak helyes használata. 
− Egyéni és csoportos képességfejlesztő feladatok megoldása. 
− Projektek egyéni vagy csoportos elkészítése. 
− Tanórán kívüli információszerzés, pl. kutató- és gyűjtőmunka produktumainak bemutatása. 

 



A tanterv alkalmazása, szükséges speciális képesítések és tárgyi feltételek 
Filozófia, etika, ember- és társadalomismeret szakos tanárok, tovább humán szakos tanárok, akik el-
végeztek egy 60 órás szakirányú továbbképzést az etika tantárgy tanításához. 

A tankönyvek kiválasztásának elvei 
A tankönyv tartalmának a kerettantervi követelményekkel összhangban álló, jól strukturált tudáshátteret 
kell biztosítani az etikai témájú kérdések megismeréséhez és megvitatásához. 

 
Elsősorban nem filozófiai értelemben vett tételes etikát kell tartalmaznia, hanem irodalmi, filozófiai 
szövegekből és konkrét „esetekből” kiindulva kell segítséget adnia a diákokat az erkölcsi problémák 
felismerésében, értelmezésében. Fontos, hogy mindehhez jól orientáló és gondolatébresztő kérdések és 
feladatok kapcsolódjanak, amelyek alkalmat adjanak az egyéni és a csoportos munkára egyaránt. 
Ösztönzést és segítséget kell adni projektfeladatok készítéséhez is. 

  
 
 
A tankönyvtől elvárt funkci-
ók 

− az alapvető etikai fogalmak és értelmezési keretek megismerése 
− művelődéstörténeti ismeretek szerzése és szintetizálása 
− az erkölcsi érzék (meg) alapozása és erősítése, az ismeretek al-

kalmazása valós élethelyzetekre 
− a szociális és kommunikációs kompetenciák erősítése 

 
 
A tankönyvvel szemben tá-
masztott tartalmi követelmé-
nyek 

− a vallási és világi etika alapfogalmainak és főbb értelmezési kere-
teinek, irányzatainak bemutatása 

− a diákok művelődéstörténeti ismereteinek bővítése, irodalmi és 
történelmi műveltségük aktivizálása 

− személyes élményeik és tapasztalataik tudatosítása 

 
 
 
 
A tankönyvvel szemben tá-
masztott pedagógiai, didakti-
kai követelmények 

− interaktív pedagógiai módszerek (beszélgetés, vita, dramatizálás, 
projekt) segítségével a diákok erkölcsi érzékének és együttműkö-
dési készségének (meg) alapozása és erősítése 

− az induktív gondolkodás erősítése 
− felkészítés a közép-és emelt szintű érettségire 
− általános kompetenciák (kommunikáció, együttműködés, tanulási 

készségek) fejlesztése kooperatív tanulási módszerek 
alkalmazásával (véleményalkotás, döntés és felelősség, vitakészség, 
szociális érzékenység, problémamegoldás, 
− együttműködés) 

 
 

Tantárgyi struktúra és óraszámok 
 

Óraterv – 9–12. évfolyam, szakközépiskola 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Etika   1  

 



11. évfolyam 

Évi óraszám: 36 óra 
HT szerinti 10%: 4 óra 
HT szerint szabadon tervezett: 0 óra 
HT szerint emelt szintű: 0 óra 
 

A felnőttkor küszöbére érve képessé kell válni a jó és a rossz tudatos megkülönböztetésére, a döntések és 
a cselekedetek e szerint történő mérlegelésére. A középiskolai etikaoktatás nem kínál kész válaszokat 
az erkölcsi problémákra, de segít megtanulni, helyesen kérdezni, és lehetőséget ad az egykori és mai 
morálfilozófusok érveinek, megoldási javaslatainak a megismerésére. A tanórákon az etika nagy témái-
hoz érdemes megtörtént esetek, irodalmi példák felhasználásával közelíteni. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Alapvető etika Órakeret 

12 óra 
 

Előzetes tudás 
 
A nyelvi/fogalmi gondolkodás és a tudatos környezetformálás (munka) szerepe 
a kulturális evolúcióban. Az Ó- és Újszövetség legismertebb részletei. A fele-
lősségvállalás, illetve az ezzel kapcsolatos mulasztások irodalmi példái. 

 
 
 

További feltételek 

Filozófia, etika, ember- és társadalomismeret szakos tanárok, tovább humán 
szakos tanárok, akik elvégeztek egy 60 órás szakirányú továbbképzést az etika 
tantárgy tanításához. 

 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon, laptop vagy interaktív 
tábla, könyvtár 

 
 
 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az erkölcsi hagyomány legfontosabb elemeinek áttekintése. 
A mindennapi életben felmerülő erkölcsi problémák felismerése. 
Az erkölcs, az erkölcsi érzék fogalmának értelmezése és pontosítása. Az erköl-
csi gondolkodás fejlesztése. 
A lelkiismeret szabadsága és a személyes felelősség jelentőségének 
tudatosítása. 
A bizalom, megértés, egyetértés, vita, párbeszéd nyelvi kifejezőeszközeinek 
fejlesztése és gyakoroltatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szer-
vezési- és munka-

formák 

Kapcsolódá-
si pontok 

Tan- 
eszközök 

 



Az erkölcsi gondolkodás alapjai 
Tények és értékek. Ismeret, megértés, értékelés, 
elhatározás. Elmélet és gyakorlat. 
A társas lény: erkölcsi lény. A Másik szerepe az 
öntudatos én kialakulásában. 
Etika és nyelv: bizalom, megértés, egyetértés, 
vita, párbeszéd. 
Erkölcsi érzék, tanult viselkedés, az erkölcsi 
szabályok természete, az egyén erkölcsi méltó-
sága. 
A munka, mint az önkiteljesítés alapvető eszkö-
ze. 
Jó és rossz. A rossz eredete – különféle 
megközelítések. A szenvedés kérdése. 

 
Bibliai erkölcsi értékek a világi etikában Az em-
ber kitüntetett léthelyzete. A világvallások em-
berképe és etikája. 

Tanári magyarázat, 
fogalommagyarázat, 
szemléltetés, a tanulói 
tevékenységek szerve-
zése, pármunka, cso-
portmunka, megbeszé-
lés, vita verbális érté-
kelés. 

 
Filozófia: Az 
elérhető bol-
dogság. A sza-
bad akarat és a 
rossz kérdései. 
Az értékterem-
tő ember és a 
hatalom. Sza-
badság, válasz-
tás, felelősség, 
szorongás. 

 
Társadalmi, 
állampolgári 
ismeretek: Pá-
lyakezdés, 

Tankönyv 

A szeretet erkölcsi jelentősége. 
A lelkiismeret szabadsága és a személyes fele-
lősség elháríthatatlansága. 

 
Mit kell akarnom? Az erkölcsi döntés Az erkölcsi 
gondolkodás fejlődése. Szokáserkölcs, hagyo-
mány, törvény. A lelkiismeret szava. Példaköve-
tés, tekintélytisztelet. A mások igazsága. 
Párbeszéd, vita, kétely. Értékkonfliktusok. Köte-
lesség és szabadság. A kanti kötelességetika és 
bírálata. 

 
A felelősség kérdése 
Az erkölcsi cselekedet. A jóakarat. Felelősség a 
tetteinkért – felelősség másokért. 

 
Az erények és a jó élet céljai Önmegvalósítás, 
önkorlátozás, önismeret, önértékelés. A jólét és a 
jó élet fogalmának 
megkülönböztetése. A boldogság mint etikai 
kérdés. Az erények és a jellem. Az erkölcsi ne-
velés. Önállóság és példakövetés. 

 álláskeresés. 
Munkaerő- 
piaci elvárások 
itthon és kül-
földön. 

 

 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Erkölcsi érték, értékítélet, gyakorlat, erkölcs, etika, öntudat, munka; hit, szeretet, 
kiválasztás, bűn, kegyelem; lelkiismeret, szabadság, kötelesség, törvény, megér-
tés; felelősség, szándék, következmény, erény, boldogság, jellem. 

 



 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Egyén és közösség Órakeret 

12 óra 
 
 
 

Előzetes tudás 

 
Irodalmi példák törvénytisztelet és lelkiismeret összeütközésére. A haza szol-
gálatának és védelmének történelmi példái. A nemzetállamok kialakulásának 
sajátosságai Közép-Kelet-Európában. Nemzetiségi konfliktusok, vallásüldözés 
a magyar történelemben. A cigányság történetével, helyzetével kapcsolatos 
alapismeretek. Hátrányos élethelyzetek, a szegénység alapvető társadalmi ösz-
szetevőinek ismerete. 

 
 
 

További feltételek 

Filozófia, etika, ember- és társadalomismeret szakos tanárok, tovább humán 
szakos tanárok, akik elvégeztek egy 60 órás szakirányú továbbképzést az etika 
tantárgy tanításához. 

 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon, laptop vagy interaktív 
tábla, könyvtár 

 
 
 
 
 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az értékítéletek alátámasztása érvekkel. 
Annak megvitatása, hogy mit jelent a mindennapi életben a döntések felelős 
mérlegelése. 
Családi életre nevelés. 
A társadalmi törődés és szolidaritás fontosságának tudatosítása. 
A jogok és kötelességek közötti kapcsolatrendszer sokoldalú értelmeztetése. A 
lelkiismereti és véleménynyilvánítási szabadság jelentőségének megértetés. Az 
elvek és a mindennapi gyakorlat közötti ellentmondások feltárása és megvitatá-
sa. 
A hazaszeretet pozitív példáinak összegyűjtése. 
A faji, nemzeti, vallási közösségek közötti konfliktusok megvitatása és értel-
mezése erkölcsi szempontból. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szer-
vezési- és munka-

formák 

Kapcsolódá- 
si pontok 

Tan- 
eszközök 

 
A kapcsolatok etikája 
Az emberek közti testvériség eszméje. Barátok 
és ellenfelek. 
Szeretetkapcsolatok. Párválasztás. Felelősség a 
társakért. Szexuáletika. 
Házasság. Családi élet. Otthonteremtés. Családi 
szerepek. Szülők és gyermekek. A családi élet 
válságai. 

 
Társadalmi szolidaritás 
Hátrányos élethelyzetek. Társadalmi igazságos-
ság és/vagy kölcsönös segítség. 
A betegekkel és szegényekkel való törődés, mint 
erkölcsi kötelesség. 

 
Törvény és lelkiismeret 
A szabadság rendje. Jogok és kötelességek. Er-
kölcs és politika. A lelkiismeret és vélemény-

  
 

Tanári magyarázat, 
fogalommagyarázat, 
szemléltetés, a tanulói 
tevékenységek szer- 
vezése, pármunka, cso-
portmunka, megbe- 
szélés, vita verbális 
értékelés. 

 
Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: A 
jóléti társada-
lom. 
A magyar tár-
sadalom a 
rendszerváltoz 
ás után. 
A cigány (ro-
ma) társadalom 
története, hely-
zete és 
integrációjá-
nak folyamata. 

Tankönyv 

 



 
Szavak és tettek 
Visszaélés a szólásszabadsággal. Uszítás, rágal-
mazás, az ember lealacsonyítása, az 
erőszak népszerűsítése, megtévesztő reklámok. 
Szavak és tettek: a nyilvános beszéd a tömegmé-
diumokban. Médiaetika. 

 
Hazaszeretet 
Állampolgárság és nemzeti érzés. Nemzeti szoli-
daritás. Áldozat a hazáért. 
A társadalmi önazonosság (identitás) felépülése 
és torzulásai. 

 
Többség és kisebbség 
Az etnokulturális csoportok, nemzeti és vallási 
kisebbségek, illetve a többségi társadalom közti 
konfliktusok, az együttélés erkölcsi problémái. A 
nemzeti fejlődés traumái – Kárpát-medencei 
sajátosságok. A kirekesztő, elnyomó nemzetstra-
tégiák erkölcsi megítélése. 

 Földrajz: 
Magyarország 
és a Kárpát- 
medence 
földrajza; a 
magyarság ál-
tal lakott, or-
szághatáron 
túli területek. 

 
Mozgóképkult 
úra és média-
ismeret: A mé-
dia társadalmi 
szerepe. 
Médiarepre-
zentáció, való-
szerűség, hite-
lesség. Média-
etika, 
médiaszabá-
lyozás. 

 
Társadalmi, 
állampolgári 
ismeretek: 
Kulturális és 
etnikai kisebb-
ségek hazánk-
ban. Esély-
egyenlőtlenség 
és hátrányos 
társadalmi 
helyzet. Szoli-
daritás és 
társadalmi 
felelősségvál- 
lalás. 

 

 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Család, felelősség a társainkért, hűség, szeretet, szerelem; erkölcsi érték, erény, 
boldogság, jellem; törvény, törvénytisztelet, emberiesség, polgári engedetlenség; 
nemzet, identitás; nacionalizmus, sovinizmus, együttélés, idegengyűlölet, kisebb-
ség; igazságosság, szolidaritás, önkéntesség. 

 



 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

 
 

Korunk kihívásai 
 

Órakeret 
12 óra 

 
 

Előzetes tudás 

 
A műszaki-tudományos haladás vívmányai, hatásai. Természet- és társadalom-
földrajzi ismeretek. Pszichés funkciók a magasabb rendű állatoknál, 
biodiverzitás, ökológiai rendszerek. Kulturális hagyomány, jövőkép, az utódok-
ról való gondoskodás szerepe és változásai a civilizáció történetében. 

 
 
 

További feltételek 

Filozófia, etika, ember- és társadalomismeret szakos tanárok, tovább humán 
szakos tanárok, akik elvégeztek egy 60 órás szakirányú továbbképzést az etika 
tantárgy tanításához. 

 
Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon, laptop vagy interaktív 
tábla, könyvtár 

 
 
 
 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az etikai és közéleti vitákban való részvételhez, saját álláspontjuk 
megvédéséhez, illetve továbbfejlesztéséhez szükséges készségek és képességek 
fejlesztése. 
A magukétól eltérő nézetek megértésére irányuló attitűd kialakítása. 
Azoknak az értékelveknek, magatartásszabályoknak és beállítódásoknak a tu-
datosítása és gyakorlati példákkal történő értelmezése, amelyeknek a közmeg-
egyezés kitüntetett erkölcsi jelentőséget tulajdonít. 
A tudományos-technikai haladás etikai kérdéseinek tudatosítása. Ökoetikai 
gondolkodás és szemlélet kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szer-
vezési- és munka-

formák 

Kapcsolódá- 
si pontok 

Tan- 
eszközök 

 
A tudományos-technikai haladás etikai kérdései 
Az emberi cselekvés megváltozott természete. 
Technika és etika. 
A tudósok felelőssége. 

 
Bioetika 
Születés és halál. Családtervezés. 
Terhességmegszakítás. Genetikailag módosított 
élőlények. 
Egészségvédelem és etika. Szembenézés a halál-
lal. Eutanázia. 

 
A felelősség új dimenziói a globalizáció korában 
Az egyén felelőssége és cselekvési lehetőségei a 
globális hálózatok korában. 
Magánérdek és közjó. A fenntarthatóság fogal-
ma. Lokalizáció és önrendelkezés: az 
emberi lépték helyreállítása. Világszegénység – 
a szegények világa. A szegénység új arcai: kör-
nyezetrombolás, 

Tanári magyarázat, 
fogalommagyarázat, 
szemléltetés, a tanulói 
tevékenységek szer- 
vezése, pármunka, cso-
portmunka, megbe- 
szélés, vita verbális 
értékelés. 

 
Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: A 
tudományos- 
technikai for-
radalom. Az 
emberiség az 
ezredfordulón: 
a globális 
világ és prob-
lémái. 
A globális vi-
lággazdaság 
fejlődésének 
új kihívásai és 
ezek hatása 
hazánk fejlő-
désére. 

Tankönyv 

 

 



adósságcsapda, szélsőséges jövedelmi 
egyenlőtlenségek, létbizonytalanság, népbeteg-
ségek, népességrobbanás, tömeges 
migráció. 

 
Ökoetika 
Az ökológiai válság mint erkölcsi kérdés. Szá-
mít-e erkölcsileg, amit más lényekkel 
teszünk? Érvek az állatok védelmében: a 
szenvedésokozás tilalma, szolidaritás lénytársa-
inkkal, a biológiai sokféleség értéke, megóvásá-
nak és fenntartásának lehetősége. Az élet tiszte-
lete. Az etika emberközpontúságának értelmezé-
se. Az ember felelőssége egy több mint emberi 
világban. 

 
Felelősség utódainkért 
Az emberiség közös öröksége. A jövő 
nemzedékek jogai. A ma élők felelőssége. 

 Földrajz: 
globális kihí-
vások, 
migráció, 
mobilitás. 

 
Biológia- egés-
zségtan: kör-
nyezet és fenn-
tartható- ság. 

 
Filozófia: Az 
ökológiai vál-
ság etikai vo-
natkozása. Bi-
oetikai 
állásfoglalá- 
sok napjaink-
ban. 

 

 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Uralom a természet felett, ökológiai elővigyázatosság; globális felelősség, 
környezettudatosság, fenntarthatóság, közjó; élet, halál, egészség; környezeti eti-
ka, állati jólét, fajsovinizmus, emberközpontúság, mélyökológia; az emberiség 
közös öröksége, a jövő nemzedékek jogai. 

 
HT szerinti 10%: 4 óra 

• Korunk kihívásai 4 óra 
 
 
A fejlesztés várt eredményei a ciklus végén 

 
A tanulók ismerik az erkölcsi hagyomány legfontosabb elemeit, és e tudás birtokában képesekké vál-
nak a mindennapi életben felmerülő erkölcsi problémák felismerésére és kezelésére. 
Értékítéleteiket ésszerű érvekkel tudják alátámasztani, képesek a felelős mérlegelésen alapuló döntés-
re. 
Rendelkeznek az etikai és közéleti vitákban való részvételhez, saját álláspontjuk megvédéséhez, illet-
ve továbbfejlesztéséhez szükséges készségekkel és képességekkel. 
Képesek elfogadni, megérteni és tisztelni a magukétól eltérő nézeteket. 
Ismerik azokat az értékelveket, magatartásszabályokat és beállítódásokat, amelyeknek a közmegegye-
zés kitüntetett erkölcsi jelentőséget tulajdonít. 

 

 



ANGOL NYELV 

 

Az idegennyelv-oktatás céljai és feladatai 
A 9. évfolyamra a diákok több éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi 
foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, szókincsük bővült, megértik a tanár célnyelvi óravezetését, 
önbizalmuk lehetővé teszi számukra, hogy az órai munkában egyénileg, párban vagy csoportban 
eredményesen vegyenek részt, órán kívüli feladataikat önállóan megoldják. Önértékelésük fejlett és 
reális: ismerik saját erős és gyenge pontjaikat. Továbbra is fontos motivációjuk fenntartása és további 
fejlesztése.  
 
Cél, hogy a 10. évfolyam végére a diákok eljussanak az A2–B1 közötti szintre, melyen számukra is-
mert témakörökben, életszerű helyzetekben képesek információt kérni és kapni. Megértik hosszabb 
terjedelmű, autentikus hallott vagy olvasott szöveg lényegét, abból ki tudják szűrni a lényeges infor-
mációt. Képesek több mondatból álló szöveget szóban és írásban létrehozni. Szókincsük elég fejlett 
ahhoz, hogy az ismert témakörökhöz kapcsolódó témákról szóban és írásban információt tudjanak 
cserélni. 
 
A 12. évfolyam végére a diákoknak legalább B1 szintű nyelvtudást kell szerezniük, az előző szintnél 
fejlettebb szókinccsel, szélesebb skálán mozgó, de ismert témákról kell képesnek lenniük szóban és 
írásban információt cserélni, hosszabb szövegeket megérteni és létrehozni. 
 
Továbbra is lényeges, hogy az idegen nyelvű tananyag felölelje a más tantárgyakban tanult tartalma-
kat, de ezeken az évfolyamokon már új tananyag feldolgozását is lehetővé teszi a diákok nyelvi szint-
je. Fontos, hogy az előző évekhez hasonlóan segítsék a nyelvtanulást az önálló olvasás és az osztály-
termen kívüli nyelvi hatások. 
 
Ebben az életkorban a diákokat segítheti a szabályszerűségek felismerése és azok alkalmazása, de a 
hangsúly továbbra is a jelentésen, kontextuson és kommunikáción van. Ezeken az évfolyamokon kell 
egyensúlyt teremteni a folyamatos beszéd és a nyelvhelyesség között. 
 
A 12. év végére a diákoknak el kell sajátítaniuk az önálló nyelvfejlesztéshez elengedhetetlen nyelvta-
nulási stratégiákat. Amennyiben az iskolában működik nyelvi előkészítő évfolyam, akkor az első ide-
gen nyelvnél a nyelvi előkészítő évfolyam végén elért tudásszint magasabb, mint az általános iskola 
végére kívánatos A2 európai szint. Ennek megfelelően a 9. évfolyamra tervezhető tanterv a nyelvi 
előkészítő évfolyam végére elért tanulói tudásszintre épül.  
 

1. Kommunikatív kompetencia 

Ha a nyelvtanulás csupán viselkedési minták kialakítása lenne, akkor párbeszédek és drillek alkalma-
zásával meg lehetne tanulni az idegen nyelv használatát. A kognitív elemeket sem lehet azonban elha-
nyagolni, a nyelvtanulóknak szükségük van a struktúrákat vezérlő szabályok ismeretére. A struktúrák 
szabályai mellett arra is szükség van, hogy a használat szabályaival is megismerkedjenek. A nyelvta-
nulóknak továbbá azt is el kell sajátítania, hogyan vesz részt egy beszélgetésben, hogyan kezdi, ho-
gyan fejezi be, milyen stratégiákat használ a nyelvi hiányosságai áthidalására, hogyan értelmez egy 
szöveget, stb. Végül, de nem utolsó sorban ismernie kell azt a kulturális közeget, amiben a nyelvet 
használják. A feladat beláthatatlanul nagy lenne, ha nem tudnánk, hogy ezek a készségek természetes 
módon maguktól is kifejlődnek, ha a tanulás körülményeit kellően tervezzük. 

 

A kommunikatív módon szervezett tanulás során: 

 



− autentikus nyelvi anyag felhasználásával 
− tevékenységeken keresztül 
− valós információáramlást biztosítva 
− életszerű helyzetekben, 
− a tanuló számára valós szituációkban, valós feladatok megvalósításán keresztül, 
− az önálló tanulást és az együttműködő tanulás egyaránt biztosítva történik a tanulás. 

 

Ahhoz, hogy a kommunikáció sikeres legyen, a nyelvhasználónak ismernie kell azokat az egész nyelvi 
érintkezést átszövő szabályokat, melyek az érintkezést különböző nemek, korosztályok, társadalmi 
csoportok között különböző alkalmakkor szabályozzák. Ezeket a szabályokat, melyeket öntudatlanul is 
használunk, és amelyek a kulturális készségeinknek is részét képezik, szociolingvisztikai kompetenci-
ának nevezzük. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék, a helyzetnek megfelelő hang-
nem használatának szabályi, a dialektusok és akcentusok kérdése. A beszédszándékok természetesen 
bizonyos társadalmi konvenciók figyelembevételével valósulnak meg, amik a nyelv ország kultúrájá-
nak szerves részét alkotják. (Itt a kultúra szót tág antropológiai értelemben használjuk, vagyis nem 
csak egy ország kulturális életéről van szó.) A nyelvhasználónak éppen ezért meg kell ismerkednie 
ezzel a kulturális közeggel.  

2. Nyelvi kompetencia 

A nyelvi kompetencia az a képesség, hogy létrehozzunk és értelmezzünk értelmes közléseket, amik az 
adott nyelv szabályaival összhangban vannak, és a közmegegyezés szerinti jelentést hordozzák. A 
„közmegegyezés szerinti jelentés” alatt azt a jelentést értjük, ami az anyanyelvi beszélő a kijelentésnek 
a szövegösszefüggéstől függetlenül tulajdonít. Például az „Éhes vagyok.” kijelentést általában tény-
közlésként értelmezzük. Bizonyos szövegösszefüggésekben lehet azonban fenyegetés (Piroska és a 
farkas), panasz, stb. A nyelvi elemek beszédhelyzetben történő értelmezése már a szociolingvisztikai 
kompetencia területére tartozik. 

A nyelvi kompetencia tartalmazza a nyelvhasználó fonológiai, lexikai, szintaktikai és szemantikai 
ismereteit és készségeit. Ide azonban nem csak a nyelvi ismeretek minősége és mennyisége tartozik, 
hanem az is, milyen módon szerveződik, raktározódik ez a tudás, és hogyan mozgósítható. 

3. Szövegkompetencia 

A szövegkompetencia magába foglalja a szövegszerkesztési ismereteket és képességeket, a beszéd-
szándékok ismeretét és megfelelő alkalmazásának képességét, és az interakciós formák („forgató-
könyvek”) ismeretét és használatát. 

4. Szociokulturális kompetencia 

A szociokulturális kompetencia azt jelenti, hogy a nyelvhasználó tudatában van annak, hogy a társa-
dalmi-kulturális környezet hogyan határozza meg egy a nyelvhasználó által kiválasztott nyelvi elem 
kommunikatív értékét. Szövegek értelmezésénél, társalgásban való részvételnél szükség van ténysze-
rű ismeretekre is a célország szokásait, berendezkedését, földrajzát, történelmét, művészetét, vallását 
illetően. A tananyag kiválasztásánál nagyon kell arra figyelni, hogy a célország kultúrájának olyan 
elemeit mutassuk be, amik a tanulók számára összevethetők a saját tapasztalataikkal. 

A szociokulturális kompetencia elengedhetetlen feltétele a helyes és alkalomhoz illő nyelvhasználat-
nak. A tanuló látókörét kiszélesíti, hogy a saját nyelvi közösségén túllásson és elfogadja, hogy vannak 
más módjai is a tapasztalatok rendszerezésének, megfogalmazásának, a társadalmi érintkezésnek, mint 
azt saját közösségében tapasztalja. 

Jelen kerettanterv programja az idegen nyelvi kommunikáció kompetencia fejlesztésével párhuzamo-
san a jogszabályokban előírt arányban fejleszti az alábbi kulcskompetenciákat, valamint tartalmazza a 
felsorolt kiemelt fejlesztési feladatokat is: 

Kulcskompetenciák: 
 

− Anyanyelvi kommunikáció 

 



− Matematikai kompetencia 
− Természettudományos kompetencia 
− Digitális kompetencia 
− A hatékony, önálló tanulás 
− Szociális és állampolgári kompetencia 
− Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 
− Esztétikai és művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

 
Az alábbi táblázat a kommunikatív kompetencia különböző szintjeit, valamint a szükséges kompeten-
ciákhoz tartozó készségek megjelenési formáit tartalmazza. 
 
A kommunikatív kompetencia részei a 
tanterv értelmezésében 

Hol jelennek meg a kompetenciával kapcsolatos köve-
telmények? 

Nyelvi kompetencia: 
Fonetikai szint (kiejtés, intonáció, ritmus, 
folyamatosság)  
Lexikai szint (tematikus szókincs, művelt 
szókincs)  
Grammatikai szint (általános fogalomkö-
rök, - nyelvtani struktúrák) 
Pragmatikai szint 

 
Beszédkészség 
 
Témakörök, szókincs 
Nyelvtan (struktúrák felsorolása) 
 
Nyelvtan (struktúrák mellé rendelt használat) 

Szociolingvisztikai kompetencia: 
Kommunikáció – kommunikációs fela-
datmegoldás 
Beszédszándék 
Társadalmi konvenció                

 
Feladatok 
Beszédkészség 
Beszédkészség, íráskészség 

Szövegkompetencia: 
Szóbeli szövegalkotás 
Szóbeli szövegértelmezés 
Írásbeli szövegalkotás 
Írásbeli szövegértelmezés 
Fordítási ismeretek 

 
Beszédkészség 
Hallás utáni értés 
Íráskészség 
Olvasási készség, íráskészség 
Fordítási készség 

Stratégiai kompetencia: 
Kommunikációs nehézségek áthidalása 
 
Célnyelvi osztálynyelv fokozatos kialakí-
tása 

 
Beszédkészség, beszédértési készség, írásbeli készség, 
olvasásértési készség 
Beszédkészség 

Kulturális kompetencia:  
Implicit kulturális ismeretek 
Tényszerű kulturális ismeretek 
Kereszttantervi ismeretek (Kitekintés más 
műveltségi területekre) 

 
Témakörök 
Kulturális ismeretek 
Témakörök 

Tanulástechnika: 
Együttműködő tanulás 
Önálló tanulás 
Vizsgafelkészülés 

 
Beszédkészség, beszédértési készség, írásbeli készség, 
olvasásértési készség, szókincs, kulturális ismeretek 

Visszajelzés, étékelés, minősítés Visszajelzés, étékelés, minősítés 
Nyelvi kompetencia: 
Fonetikai szint (kiejtés, intonáció, ritmus, 
folyamatosság)  
Lexikai szint (tematikus szókincs, művelt 
szókincs)  
Grammatikai szint (általános fogalomkö-
rök, - nyelvtani struktúrák) 

 
Beszédkészség 
 
Témakörök, szókincs 
Nyelvtan (struktúrák felsorolása) 
 
Nyelvtan (struktúrák mellé rendelt használat) 

 



Pragmatikai szint 
Szociolingvisztikai kompetencia: 
Kommunikáció – kommunikációs fela-
datmegoldás 
Beszédszándék 
Társadalmi konvenció                

 
Feladatok  
Beszédkészség 
Beszédkészség, íráskészség 

Szövegkompetencia: 
Szóbeli szövegalkotás 
Szóbeli szövegértelmezés 
Írásbeli szövegalkotás 
Írásbeli szövegértelmezés 
Fordítási ismeretek 

 
Beszédkészség 
Hallás utáni értés 
Íráskészség 
Olvasási készség, íráskészség 
Fordítási készség 

Stratégiai kompetencia: 
Kommunikációs nehézségek áthidalása 
Célnyelvi osztálynyelv fokozatos kialakí-
tása 

 
Beszédkészség, beszédértési készség,  
Írásbeli készség, olvasásértési készség beszédkészség 

Kulturális kompetencia:  
Implicit kulturális ismeretek 
Tényszerű kulturális ismeretek 
Kereszttantervi ismeretek (Kitekintés más 
műveltségi területekre) 

 
Témakörök 
Kulturális ismeretek 
Témakörök 

Tanulástechnika: 
Együttműködő tanulás 
Önálló tanulás 
Vizsgafelkészülés 

 
Beszédkészség, beszédértési készség, írásbeli készség, 
olvasásértési készség, szókincs, kulturális ismeretek 

Visszajelzés, értékelés, minősítés Visszajelzés, értékelés, minősítés 
 

 



 
9. évfolyam 

Évi óraszám: 108 
HT szerinti 10%: 10 óra 
HT szerinti szabadon tervezett: 36 óra 
HT szerinti emelt szintű: 0 óra 
Célok, fejlesztési feladatok 
A 9. évfolyamos diákok több éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi 
foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, szókincsük bővült, megértik a tanár célnyelvi óravezetését, 
önbizalmuk lehetővé teszi számukra, hogy az órai munkában egyénileg, párban vagy csoportban 
eredményesen vegyenek részt, órán kívüli feladataikat önállóan megoldják. Önértékelésük fejlett és 
reális: ismerik erős és gyenge pontjaikat. Továbbra is fontos motivációjuk fenntartása és további fej-
lesztése. Az eddigi tapasztalatok alapján viszont – a hozzánk érkező diákok tudása gyakran bizonyta-
lan és egymástól eltérő, így a legalapvetőbb ismeretek rendszerezésével, ismétlésével kell kezdenünk a 
nyelvoktatást. A cél, hogy a tanuló ismert témakörben, szóban és írásban tudjon információt cserélni, 
szöveget megérteni és létrehozni.  

 
− Ember és társadalom – 5 óra   
− Időjárás – 3 óra  
− Az iskola világa, a nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága, az iskolai élet tanuláson kí-

vüli eseményei, iskolai hagyományok – 4 óra  
− Egészség, betegség, egészséges életmód – 4 óra  
− Barátság, szerelem, házasság 
− Éttermek – 4 óra  
− Utazás, nyaralás, egyéni és társasutazás előnyei, hátrányai – 4 óra   
− Szabadidő, szórakozás, kulturális események – 4 óra  
− A munka világa, munkavállalás, a diákmunka, nyári munkavállalás – 9 óra  
− Tudomány és technika – 4 óra 
− Aktuális témák – 9 óra 
− Gyakorlás: – 22 óra  
− Összefoglalás: – 18 óra  
− Ellenőrzés: – 8 óra 

A továbbhaladás feltételei 
Hallott szöveg értése 
A tanuló legyen képes 

− kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  
− kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 

kikövetkeztetni;  
− kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;  
− kb. 100 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni;  

Beszédkészség 
A tanuló legyen képes 

− köznyelven megfogalmazott kérdésekre odaillő válaszokat adni;  
− egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesél-

ni, érzelmeket kifejezni;  
− megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  
− beszélgetésben részt venni.  

Olvasott szöveg értése 
A tanuló legyen képes 

− kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget megérteni;  

 



− kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;  
− ismert nyelvi elemek segítségével kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi ele-

mek jelentését kikövetkeztetni;  
− kb. 150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni.  

Íráskészség 
A tanuló legyen képes 

− kb. 100 szavas, tényszerű információt közvetítő szöveget, leírást, jellemzést, elbeszélést, baráti 
levelet írni.  

 
HT szerinti 10%: 10 óra 

• Tágabb környezetünk. Természeti környezetünk 10 óra  
HT szerinti szabadon tervezett:36 óra 

• Ember és társadalom – 4 óra   
• Időjárás – 4 óra  
• Az iskola világa, a nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága, az iskolai élet tanu-

láson kívüli eseményei, iskolai hagyományok – 4 óra  
• Egészség, betegség, egészséges életmód – 4 óra  
•  
• Éttermek – 4 óra  
• Utazás, nyaralás, egyéni és társasutazás előnyei, hátrányai – 4 óra   
• Szabadidő, szórakozás, kulturális események – 4 óra  
• A munka világa, munkavállalás, a diákmunka, nyári munkavállalás – 4 óra  
• Tudomány és technika – 4 óra 
 

 



 
10. évfolyam 

Évi óraszám: 108 
HT szerinti 10%: 10 óra 
HT szerinti szabadon tervezett: 0 óra 
HT szerinti emelt szintű: 0 óra 
 
Célok, fejlesztési feladatok 
Az életkori sajátosságoknak, adott szinten mozgó nyelvtudásnak megfelelően kiválasztott, autentikus 
szövegekkel való munka a négy alapkészség tudatos fejlesztése céljából. Ezen foglalkozásokhoz hasz-
náljuk ifjúsági magazinok cikkeit, olvasott és hallott szöveg értését mérő feladatsorokat.  
 

− Ember és társadalom – 9 óra  
− Öltözködés, divat – 3 óra 
− Vásárlás, szolgáltatás – 5 óra   
− Idegenvezetés a lakóhelyen, nagyvárosi élet – 8 óra   
− Étkezés, táplálkozás – 10 óra   
− Környezetvédelem – 5 óra 
− Veszélyes sportok, színház, mozi, zene, kiállítás – 10 óra  
− A munka világa, munkavállalás – 9 óra  
− A tudomány és technikai eszközök szerepe mindennapjainkban – 8 óra  
− Aktuális témák –10 óra  
− Gyakorlás –15 óra  
− Összefoglalás – 10 óra  
− Ellenőrzés –6 óra 

Kommunikációs szándékok 
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: 

− megszólítás,  
− köszönés, elköszönés,  
− bemutatás, bemutatkozás,  
− telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés;  
− személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás,  
− érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás,  
− engedélykérés és arra reagálás,  
− köszönet és arra reagálás,  
− bocsánatkérés és arra reagálás,  
− gratuláció, jókívánságok és arra reagálás.   

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 
− sajnálkozás;  
− öröm;  
− elégedettség, elégedetlenség;  
− csodálkozás;  
− remény;  
− bánat;  
− bosszúság.   

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 
− véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás,  
− valaki igazának az elismerése és el nem ismerése,  
− egyetértés, egyet nem értés,  
− érdeklődés, érdektelenség,  

 



− tetszés, nem tetszés,  
− dicséret, kritika,  
− ellenvetés,  
− akarat, kívánság, képesség, szükségesség, lehetőség,  
− ígéret; szándék, terv, 
− érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia iránt.   

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: 
− dolgok, személyek megnevezése, leírása;  
− események leírása;  
− információkérés, információadás;  
− igenlő vagy nemleges válasz;  
− tudás, nem tudás;  
− bizonyosság, bizonytalanság;  
− ismerés, nem ismerés.   

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: 
− kérés;  
− tiltás, felszólítás;  
− segítségkérés és arra reagálás;  
− javaslat és arra reagálás;  
− kínálás és arra reagálás;  
− meghívás és arra reagálás.   

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok: 
− visszakérdezés, ismétléskérés;  
− nem értés;  
− betűzés kérése, betűzés;  
− felkérés lassabb, hangosabb beszédre;  
− beszélési szándék jelzése, téma bevezetése;  
− beszélgetés lezárása.   

Fogalomkörök 
− Cselekvés, történés, létezés kifejezése,  
− Birtoklás kifejezése,  
− Térbeli és időbeli viszonyok,  
− Függő beszéd,  
− Mennyiségi és minőségi viszonyok, 
− Modalitás,  
− Esetviszonyok,  
− Logikai viszonyok,  
− Szövegösszetartó eszközök.  

A továbbhaladás feltételei 
Hallott szöveg értése 
A tanuló legyen képes 

− kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  
− kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 

kikövetkeztetni;  
− kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;  
− kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni. 

Beszédkészség 
A tanuló legyen képes 

− köznyelven árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre odaillő válaszokat adni;  

 



− választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elme-
sélni, érzelmeket kifejezni;  

− megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  
− beszélgetésben részt venni, álláspontot, véleményt kifejezni.  

 
Olvasott szöveg értése 
A tanuló legyen képes 

− kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget megérteni;  
− kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;  
− ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi ele-

mek jelentését kikövetkeztetni;  
− kb. 200 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni.  

Íráskészség 
A tanuló legyen képes 

− kb. 150 szavas, tényszerű információt közvetítő szöveget, leírást, jellemzést, elbeszélést, baráti 
vagy hivatalos levelet írni.  

 
HT szerinti 10%: 10 óra 

• Környezetvédelem 5 óra  
• A munka világa, munkavállalás 5 óra  

 

 



 
11. évfolyam 

Évi óraszám: 108 
HT szerinti 10%: 10 óra 
HT szerinti szabadon tervezett: 72 óra 
HT szerinti emelt szintű: 72 óra 
Célok, fejlesztési feladatok 
Célunk, hogy a tanulók a 11. osztály végére ne csak megismerjék és tudják a nyelvet, hanem hogy 
tudásukat minden lehetséges helyzetben alkalmazzák. A kommunikáció és a mellett igen fontos az 
angol nyelvű országok kultúrájának, az ott élők gondolkodásmódjának megismerése, elfogadása és 
tiszteletben tartása is. 
A diákok jussanak el ebben a tanítási - tanulási folyamatban odáig, hogy igényük legyen az önálló 
tanulásra, ismeretszerzésre, önművelésre. 
Ezen foglalkozásokhoz használjuk ifjúsági magazinok cikkeit, olvasott és hallott szöveg értését mérő 
feladatsorokat.  

− Ember és társadalom, női és férfi szerepek, hasonlóságok és különbségek az emberek között –
15 óra   

− Család és események –13 óra  
− Életrajz. az élet fontos állomásai, fordulópontjai – 5 óra  
− Lakás –15 óra  
− Személyes tervek –10 óra  
− Tanulás, oktatás, pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás –15 óra  
− Munka, munkahely – 8 óra 
− Egészség, betegség, gyógykezelés –10 óra 
− Ünnepek, szórakozás (olvasás, rádió, TV, videó, számítógép, Internet) –15 óra  
− Gyakorlás –30 óra  
− Összefoglalás –20 óra 
− Ellenőrzés –24 óra 

A továbbhaladás feltételei  
Hallott szöveg értése 
A tanuló legyen képes 

− kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  
− kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 

kikövetkeztetni;  
− kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni és megérteni;  

 
Beszédkészség 
A tanuló legyen képes 

− árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat ad-
ni;  

− választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elme-
sélni, érzelmeket kifejezni;  

− megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  
− társalgásban más véleményét kikérni, álláspontját kifejteni, megvédeni.   

Olvasott szöveg értése 
A tanuló legyen képes 

− kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni;  
− kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;  

 



− ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi ele-
mek jelentését kikövetkeztetni;  

− kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni.  
 
Íráskészség 
A tanuló legyen képes 

− kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló szöveget, leírást, jel-
lemzést, elbeszélést, baráti vagy hivatalos levelet írni;  

 
HT szerinti 10%: 10 óra 

• Egészség, betegség, gyógykezelés –10 óra 
 

HT szerinti szabadon tervezett:72 óra 
• Ember és társadalom, női és férfi szerepek, hasonlóságok és különbségek az emberek 

között –5 óra   
• Család és események –8 óra  
• Életrajz. az élet fontos állomásai, fordulópontjai – 5 óra  
• Lakás –5 óra  
• Személyes tervek –7 óra  
• Tanulás, oktatás, pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás –7 óra  
• Munka, munkahely – 8 óra 
• Egészség, betegség, gyógykezelés –5 óra 
• Ünnepek, szórakozás (olvasás, rádió, TV, videó, számítógép, Internet) –7 óra  
• Gyakorlás –5 óra  
• Összefoglalás –5 óra 
• Ellenőrzés –5óra 
 

HT szerinti emelt szintű: 72 óra 
• Személyes vonatkozások, család 

o A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) 
o Családi élet, családi kapcsolatok 
o A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 
o A család szerepe az egyén és a társadalom életében 
o Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk együttélése 

• Ember és társadalom 
o Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem, házasság 
o Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek útkeresése 
o Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése 
o Az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom életében 
o Az öltözködés, mint a társadalmi hovatartozás kifejezése 
o A fogyasztói társadalom, reklámok 
o Társadalmi viselkedésformák 
o Környezetünk 
o Lakóhely és környéke fejlődésének problémái 
o A természet és az ember harmóniája 
o A környezetvédelem lehetőségei és problémái 
o Az iskola 
o Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és más országokban 
o Hasonló események és hagyományok külföldi iskolákban 

• A munka világa 

 



o A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban, di-
vatszakmák 

12. évfolyam 

Évi óraszám: 96 
HT szerinti 10%: 8 óra 
HT szerinti szabadon tervezett:32 óra 
HT szerinti emelt szintű: 64 óra 
Célok, fejlesztési feladatok 
A tanuló ismert témakörben, szóban és írásban tud információt cserélni, szöveget megérteni és létre-
hozni. Nyelvtudását szakmai érdeklődésének megfelelően továbbfejleszti. Nyelvtudása segítségével 
képes képet alkotni más országok népeiről és kultúrájáról.  
A tanuló legyen képes részt venni saját érdeklődési körébe eső, tanulmányaiban előforduló vagy álta-
lános érdeklődésre számot tartó témákról szóló beszélgetésekben. Legyen képes megoldani a minden-
napi élet feladatait.  
Az olvasott autentikus szövegek és a feladatok tegyék lehetővé, hogy a tanulónak alkalmaznia kelljen 
az életben általában használatos olvasási módokat (globális, szelektív, részletes értés.)  
A tanuló tudjon az életkorának és az érdeklődésének megfelelő szituációkban a különböző témákon 
belül kommunikatív feladatokat megoldani.  
 

− Ember és társadalom –10 óra 
− Egészségvédelem – 10 óra 
− Színház, mozi, koncert – 9 óra 
− Környezetvédelem – 10 óra 
− Növények és állatok a környezetünkben – 7 óra 
− Aktuális témák –10 óra  
− Gyakorlás – 10 óra  
− Összefoglalás – 10 óra  
− Ellenőrzés – 12 óra 

A továbbhaladás feltételei 
Hallott szöveg értése 
A tanuló legyen képes 

− kb. 200 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  
− kb. 200 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövet-

keztetni;  
− kb. 200 szavas szövegben fontos információt megérteni:  

 
Beszédkészség 
A tanuló legyen képes 

− árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat ad-
ni;  

− választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elme-
sélni, érzelmeket kifejezni;  

− gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban előadni;  
− megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  
− társalgásban más véleményét kikérni, álláspontját kifejteni, megvédeni.   

 
Olvasott szöveg értése 
A tanuló legyen képes 

− kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni;  
− kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;  

 



− ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelenté-
sét kikövetkeztetni;  

− kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni.  
Íráskészség 
A tanuló legyen képes 

− kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló szöveget, leírást, jel-
lemzést, elbeszélést, baráti vagy hivatalos levelet írni;  

− gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét változatos kifejezésekkel és mon-
datszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikai összefüggések alapján, 
bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni.  

 
HT szerinti 10%: 10 óra 

• Környezetvédelem – 8 óra 
 

HT szerinti szabadon tervezett:32 óra 
• Ember és társadalom –4 óra 
• Egészségvédelem – 4 óra 
• Színház, mozi, koncert – 4 óra 
• Környezetvédelem – 4 óra 
• Növények és állatok a környezetünkben – 4 óra 
• Aktuális témák –4 óra  
• Gyakorlás – 4 óra  
• Ellenőrzés – 4 óra 

 
HT szerinti emelt szintű: 64 óra 

• Életmód 
o Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak) 
o Az étkezési szokások hazánkban és más országokban 
o Ételspecialitások hazánkban és más országokban 
o A kulturált étkezés feltételei, fontossága 
o A szenvedélybetegségek 
o A gyógyítás egyéb módjai 

• Szabadidő, művelődés, szórakozás 
o A szabadidő jelentősége az ember életében 
o A művészet szerepe a mindennapokban 
o Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok 
o A könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai 

• Utazás, turizmus 
o A motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra 
o Az idegenforgalom jelentősége 

• Tudomány és technika 
o Népszerű tudományok, ismeretterjesztés 
o A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 
o A tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatása a társadalom-

ra, az emberiségre 
 

 

 



NÉMET NYELV  

Bevezető 
 
Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az alapvető nyelvi 
készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és ér-
telmezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban. Ilyen a hallott és olvasott szöveg értése, 
a szövegalkotás és az interakció szóban és írásban. Ezek a tevékenységek az élet különböző területein 
– oktatás és képzés, munka, családi és társas élet, szabadidős tevékenységek – az egyén szükségletei-
nek megfelelően folynak. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességekre és készségekre is tá-
maszkodik, mint a közvetítés az anyanyelv és az idegen nyelv között, valamint más kultúrák megérté-
se. A nyelvhasználó tudásszintje változhat a különböző nyelvek, nyelvi tevékenységek (hallott szöveg 
értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése, íráskészség és közvetítő készség), valamint az idegen 
nyelvet használó társadalmi-kulturális háttere, igényei és érdeklődése szerint.  
 
Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök:  
A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és szövegalkotási ismerete-
ket, valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez. Az élethosszig tartó tanuláshoz a nyelv-
használónak el kell sajátítania az önálló tanulás stratégiáit és az ehhez szükséges eszközök használatát.  
 
A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák 
közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot. 

Célok, fejlesztési feladatok 
Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs igényei határozzák 
meg, összhangban az Európa Tanács ajánlásaival.  
Az élő idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen:  

− a világ dolgaiban való megbízható tájékozódáshoz;  
− a felelős, szabadon meghozott döntésekhez;  
− a munkaerőpiacon való boldoguláshoz;  
− a nemzetközi kommunikációba való bekapcsolódáshoz;  
− saját és más kultúrák értékeinek megértéséhez és megbecsüléséhez.  

 
A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevékenységközpon-
tú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későbbiek során várhatóan 
fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a cselekvő tanulók áll-
nak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása 
során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a 
legtöbb megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan 
tanítjuk. 
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a feladatvég-
zés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is viszonylag könnyen 
kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot 
teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás lehet, és nagyban elősegítheti az 
autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív felada-
toknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt. 
A tanuló a nyelvtanulási folyamat során kapjon világos/egyértelmű információt a tanulás céljáról, fo-
lyamatáról és módszereiről. Legyen alkalma a tanulási folyamat során saját kommunikációs szükségle-
teit megfogalmazni, témákat, tevékenységeket, eljárásmódokat kérni vagy javasolni. Nyíljon lehetősé-
ge önálló feladatmegoldásra, ismerje meg azon források használatát (szótárak, kézikönyvek, nyelvtan-
könyvek, gyakorlóanyagok, elektronikus források stb.), amelyek segíthetik az önálló munkában. Mun-
kájának rendszeres tanári értékelése mellett sajátítsa el az önértékelés módszereit.  

 



A tanulónak legyen alkalma életkori sajátosságainak, érdeklődésének és kommunikációs szükségletei-
nek megfelelő, a való élet feladataihoz közel álló nyelvi tevékenységekben részt venni. Munkája során 
lehetőleg autentikus vagy adaptált, esetleg leegyszerűsített autentikus szövegekkel dolgozzon. Legyen 
módja változatos formában (pármunka, csoportmunka stb.) részt venni kommunikatív interakciókban 
és alkalma a célnyelv autentikus használatát megtapasztalni. 
 
A NYELVTANULÁS CÉLRENDSZERE  
 
A kommunikatív kompetencia fejlesztése 
 
A tanulók legyenek képesek megoldani nyelvhasználatot igénylő valós feladataikat az élet különböző 
területein, a magánéletben, a közéletben, az oktatásban vagy a munka világában.  
A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a 
világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, 
amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek. 
A kommunikatív kompetencia több elemből áll. Részei a nyelvi, a szociolingvisztikai és a szöveg-
kompetencia.  

o A nyelvi kompetencia magában foglalja a lexikai, grammatikai, szemantikai, fonológiai és 
morfológiai, helyesírási ismereteket, továbbá az ezek alkalmazásához szükséges készsé-
geket, illetve bázisképességeket. A nyelvi kompetencia az olvasott és a hallott szöveg ér-
tésén, a beszédkészségen, az interakción, valamint az íráskészség fejlesztésén keresztül 
aktiválódik. 

o A szociolingvisztikai kompetencia azon társadalmi szokások és szabályok ismeretét jelen-
ti, amelyek erősen befolyásolják a kommunikáció sikerességét, és amelyeket a tanárnak − 
az anyanyelvi kultúrától való eltérése miatt − tudatosítania kell a nyelvtanulókban (például 
udvariassági szokások, megszólítások, nyelvi rituálék, testbeszéd, humor, stílusrétegek, 
dialektusok).  

o A szövegkompetencia fejlesztése során a nyelvtanuló elsajátítja, hogyan épül fel egy szö-
veg, milyen elemek biztosítják annak koherenciáját a beszélt és az írott nyelvben, az inte-
rakció szabályait, illetve a különböző típusú szövegek jellegzetes nyelvi elemeit. A sikeres 
kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell azokat a 
nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondaniva-
ló alakítható ki.  

 
A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése  
 
A tanulók legyenek képesek a saját és más kultúrák különbségeinek, illetve hasonlóságainak értelme-
zésére, váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák irányába. Fontos a pozitív attitűd és moti-
váció kialakítása a nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránt.  
A nyelv nem választható el attól a kultúrától, amely létrehozta és élteti, ezért a nyelvtanítást mindig 
össze kell kapcsolni a mindennapi élet kultúrájának megismertetésével, és segíteni kell a tanulókat 
abban, hogy a szélesebb értelemben vett célnyelvi műveltség elérhetővé váljon számukra. Különösen 
fontos a tanulás és tanítás során a nyelvtanuló interkulturális tudatosságának kialakítása, fejlesztése:  
A diák legyen képes felismerni és megérteni a saját és az idegen kultúra jellegzetességeit, a köztük 
lévő hasonlóságokat és különbségeket, továbbá ismerje és alkalmazza a más kultúrák képviselőivel 
való kapcsolatteremtéshez szükséges stratégiákat. 
 
A nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználása  
 
A tanuló legyen képes a tantervben szereplő más műveltségterületek egy-egy érdekes és fontos prob-
lémáját a tanult idegen nyelven is feldolgozni.  
Az élő idegen nyelvek tanítását és tanulását meghatározó alapelvekkel és a Nat célkitűzéseivel össz-
hangban kívánatos a tantárgyközi integráció lehetőségének elősegítése. Az idegennyelv-tanulás többek 
között olyan nyelvi, kulturális, szociokulturális, történelmi és interkulturális ismeretekkel gazdagíthat-

 



ja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak esetében is hasznosíthatnak. Ugyanakkor törekedni kell arra, 
hogy más műveltségterületek ismereteivel az idegen nyelvi órák során is találkozzanak a diákok.  
 
Az IKT alkalmazások készségszintű kialakítása és fejlesztése  
 
A tanulók szerezzenek tapasztalatokat és jártasságot a kommunikációs és információs technológiák 
felhasználásában idegen nyelvi tanulmányaik során, ezzel is segítve az autonóm nyelvtanulóvá válást.  
Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) minden eddiginél több lehetőséget biztosítanak 
a nyelvtanulóknak és tanároknak a célnyelvvel és célnyelvi közösséggel kialakítható közvetlen kap-
csolatra. Az IKT jelentősen növelheti a nyelvtanítás és nyelvtanulás eredményességét, közvetlen hoz-
záférést biztosítva a célnyelvi kultúrához, azaz lehetővé teszi autentikus célnyelvi modellek keresését 
és felhasználását. Az IKT a korszerű nyelvoktatás, a differenciálás kiváló eszköze.  
 
A nyelvtanulási stratégiák kialakítása  
 
A nyelvtanulási folyamat sikeressége szempontjából kiemelt jelentőségűek a nyelvtanulási stratégiák. 
Az idegennyelv-tanulás nyújtson további lehetőséget az eredményes tanulás módszereinek elsajátításá-
ra: az előzetes tudás mozgósítására, az egyénre szabott módszerek kialakítására, a csoportos, együtt-
működő tanulásra, az önművelés igényének kialakítására, az élethosszig tartó tanulás fontosságának 
felismerésére.  
 

 
IDŐKERET. ÓRASZÁMOK 
 

Óraterv – 9-12. évfolyam 

Tantárgy 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 
Német nyelv 3 3 3 3 
HT szerint szabadon tervezett 1 0 2 1 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK  
 
A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-ban azok a nyelvi szintek és kom-
petenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi követelményrendszer-
ben mérceként használt Közös európai referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák 
komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust.  

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva határozza 
meg. A minimálisan elérendő szintek a következők: 
 

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

Első idegen 
nyelv 

KER-
szintben nem 
megadható 

A1 A2 B1 mínusz B1 

 
A 9–12. évfolyamokra ajánlott témakörök és fogalomkörök egyes elemei újra és újra megjelenhetnek, 
lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból kerüljenek feldolgo-
zásra, és így bővüljenek, mélyüljenek.  
 
A fogalomkörök esetében is a KEKSE tananyagát vettük alapul.  
 
Az összeállításnál azt is számításba vettük, hogy sok esetben a tanulók a 1. idegen nyelvből  a minimá-
lis B1 szintnél magasabb követelményeket tudnak teljesíteni, sőt sokan nyelvvizsgát vagy emelt szintű 

 



érettségit  kívánnak tenni. Ezért a B1 szintet meghaladó (B2 közeli) tananyagot állítottunk össze, a 
KEKSE 1-3 alapján. 
9. évfolyam 

Évi óraszám: 108 óra 
HT szerinti 10%: 11 óra 
HT szerint szabadon tervezett: 36 óra 
Emelt szint: 0 óra 
 
Az idegen nyelvek tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia és a 
Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető.  
A 9. évfolyamon a nyelvtanítás egyik fontos feladata a különböző helyről és gyakran különböző nyelvi 
előképzettséggel rendelkező tanulók egységes nyelvi szintre hozása. 
Az előzetes tudás egyrészt nagyobb haladást tehet lehetővé, másrészt kihívás a tanárnak, hogy diffe-
renciált feladatokkal motiválni tudjon minden tanulót. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tantárgyi 
tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák használatára. 
Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit, hogy ez is segítse a 
tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

 
Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak figyelembe kell 
vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával szemben, erősek a kor-
társ csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi kreativitására, problémamegoldó és 
kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó 
órai tevékenységek, a változatos interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív vissza-
jelzések, a konstruktív támogatás és a tanulók számára is átlátható értékelés. Ugyancsak segítséget 
jelent számukra, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásá-
ban, sikeres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és bizo-
nyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van szó.  
Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban rendszeresen előforduló isme-
rős témákról. Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott 
érveinek megértése két beszélő esetén. 
A legfontosabb információk megértése képekkel támogatott hangzó anyagok-
ban, amelyek az érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról szólnak, ha viszony-
lag lassan és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 
Az egyszerű, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése.  
Az ismerős témájú, egyszerűen és világosan megfogalmazott, rövid köznyelvi stílusú beszéd vagy 
előadás főbb pontjainak megértése. 
Egyszerű műszaki információk megértése. 
Részletes, összetett útbaigazítás követése. 
Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információk megértése. 
Az ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerű nyelvezetű hangfelvételek 
lényegének megértése. 
A hangzó szövegben az okot, magyarázatot, következményt vagy ellentétet előrejelző szavak felisme-
rése. 
Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen szavak kikö-
vetkeztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk keresése, szükség esetén 

 



összefoglalás, visszakérdezés, ismétlés, magyarázat kérése. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Információk, instrukciók, üzenetek, útbaigazítás, hírek a televízióban és a rádióban, rövid interjúk, 
reklámok, dalok, videók. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál az isko-
lával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. 
Rövid beszélgetésekben vesz részt. 
Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 
Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Boldogulás a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében spontán módon. 
Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás, érzelmek kifejezése az érdeklődési 
körbe tartozó témákkal kapcsolatban. A leggyakoribb kommunikációs forgató-
könyvek ismerete, egyre kevesebb zökkenővel történő alkalmazásuk. 
Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználatban. 

A fejlesztés tartalma 
Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén - időnként szavak, fordulatok ismétlését vagy ma-
gyarázatát kérve. 
Érzelmek egyszerű kifejezése és reagálás mások érzelmeire (pl. tetszés, nemtetszés, meglepetés, bol-
dogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség). 
Mindennapi problémák felvetése, megvitatása, választási lehetőségek összevetése (pl. mit csináljanak, 
hova menjenek, melyiket válasszam, stb.). 
Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, véleménycsere.  
Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről.  
Úti előkészületek és utazás során felmerülő feladatok megoldása (pl. közlekedési információk beszer-
zése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése). 
Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt helyzetekben is (pl. boltban, 
postán, bankban). 
Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés. 
Egyszerű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása. 
Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése időnként segítség igénybevé-
telével. 
Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése.  
Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven. 
Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások bevonása, a 
beszélgetés lezárása. 
A beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, a félreért-
hető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 
A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása és reagálás azokra. 
A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása. 
A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megbeszéléséhez 
elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. 
Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása. 
Az idegen nyelvi normának megfelelő, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére törekvő nyelvhasználat 
ismerős kontextusokban. 
A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata. 
A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése. 
Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció.  
Részvétel a szóbeliség jegyeit viselő digitális kommunikációban: fórum, chat, Skype. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális párbeszédek, utasítások, 

 



interjúk, viták. 
 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más emberekről, 
lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Önkifejezés begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfelelő témakörökben. 
A folyamatoshoz közelítő, érthető beszéd, a mondanivaló nyelvtani és szókincs-
beli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 
Egy gondolat vagy probléma lényegének kifejtése megközelítő pontossággal.  

A fejlesztés tartalma 
Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a gondolatok 
többnyire lineáris összekapcsolásával. 
Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a gondolatok többnyire 
lineáris összekapcsolásával. 
Egyszerű élménybeszámoló az érzések és reakciók vázlatos bemutatásával. 
Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása. 
Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása. 
Történet elmondása. 
Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata. 
Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 
Részvétel előre megírt, ismerős témájú csoportos előadásban.  
A begyakorolt nyelvi eszközök megbízható használata, ezek átrendezése, bővítése ismerős helyzetek-
ben a mondanivaló kifejezésére. 
A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközeinek használata. 
Önellenőrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más stratégia alkalmazá-
sával a mondanivaló újrakezdése. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy 
segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, mondókák, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a szövegfajták 
sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 
Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, ismerős 
témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Hétköznapi nyelven írt, érdeklődési körhez kapcsolódó, lényegre törő autentikus 
vagy kismértékben szerkesztett szövegek megértése. 
Az érvelés gondolatmenetének felismerése. 

A fejlesztés tartalma 
Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg kismértékben 
szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott szövegekben. 
Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is. 
Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése világosan írt érve-
lő szövegekben. 
Érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése a köznyelven írt szövegekben. 
Mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek megértése. 
Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 
Az egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 
során. 

 



A mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján az ismeretlen szavak jelentésének kikövet-
keztetése. 
A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, 
prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, 
beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, egy-
szerű irodalmi szövegek, dalszövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek közvetlen 
szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét információkra vonatkoz-
nak. 
Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatso-
rokban fejezi ki írásban. 
Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta alapján az őt 
érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű, rövid, összefüggő szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi témákról. 
Írásbeli beszámoló eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és 
véleményről. Írásbeli interakció elkezdése, fenntartása és befejezése. 
Jegyzetet készítése olvasott és hallott köznyelvi szövegből, illetve saját ötletről. 
Minták alapján több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozá-
sa a műfaj főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

A fejlesztés tartalma 
Egyszerű szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról, rövid, különálló elemek 
lineáris összekapcsolásával. 
Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás).  
Egyszerűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szövegben. 
Érzések, gondolatok és reakciók rövid leírása; rövid vélemény írása indoklással. 
Egyszerű információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, taná-
roknak).  
Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 
Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése; online ügyintézés. 
Életrajz írása. 
Lényegre koncentráló leírás készítése. 
Tényszerű információk összefoglalása. 
Egyszerű, világos köznyelvet használó előadás fő pontjainak lejegyzése; saját ötlethez jegyzet készíté-
se. 
Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 
Egyszerű, tagolt írásmű létrehozása: bevezetés, kifejtés, lezárás. 
Egyszerű írásbeli műfajok alapvető szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben / e-mailben 
megszólítás, záró formula); a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és he-
lyesírási sajátosság alkalmazása. 
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rövid jelent, 
paródia írása, illetve átírása). 
Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése. 
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. 
A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 
Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban. 
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, interne-
tes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

 



A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus képeslap-
ok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó bemu-
tatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és 
e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegy-
zések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. Egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tuda-
kozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rö-
vid jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek, versek; rapek; rigmusok; dalszövegek, rövid jelenetek, 
paródiák. 

 
Témakörök  
 

Személyes vonatkozások, család (11 óra) 
A tanuló személyének és környezetének bemutatása. 
Családi kapcsolatok. 
Mindennapi teendők, vásárlás, iskolai tevékenységek 

   Kapcsolódási pontok: 
              Etika: önismeret 

Ember és társadalom (12 óra) 
Barátok, kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 
Öltözködés, divat, ruhadarabok vásárlása. Konfliktusok és kezelésük  
            Kapcsolódási pontok: 

Etika: társas kapcsolatok 
Gazdasági környezetünk: szolgáltatások 

Környezetünk (14 óra) 
Az otthon, a lakóhely és környéke. Tájékozódás a városban 
A lakóhely szolgáltatásai, ügyintézés 
Háztartási munka  
Időjárás 

Kapcsolódási pontok: 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és környék 
hagyományai, az én falum, az én városom. 
Biológia-egészségtan: az időjárás tényezői. 
Földrajz: településtípusok. 

Az iskola (10 óra) 
Tantárgyak. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe. Az ismeretszerzés különböző módjai. 
         Kapcsolódási pontok: 
        Történelem, társadalmi, és állampolgári ismeretek: a tanulás technikái,  
        élethosszig tartó tanulás. 
        Tanulásmódszertan: tanulási technikák  

A munka világa (10 óra) 
Foglalkozások, munkahelyi programok  

Kapcsolódási pontok: 
Pályaorientáció: pályaorientáció és munka. 

Életmód (10 óra) 
Ételek, kedvenc ételek, élelmiszerek, ételek a célországokban. 
             Kapcsolódási pontok: 
            Biológia-egészségtan: egészséges életmód 

Szabadidő, művelődés, szórakozás (15 óra) 
Szabadidős elfoglaltságok, sportágak, hobbi 

 



Kulturális lehetőségek a célországokban. (Német városok, tartományok nevezetességei.) 
            Kapcsolódási pontok: 
           Földrajz: más népek kultúrái. 

Gazdaság és pénzügyek (15 óra) 
Vásárlás, szolgáltatások. Fogyasztás, reklámok.  

Kapcsolódási pontok: 
Gazdasági környezetünk: család és háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek.  

Utazás (11 óra) 
A közlekedés eszközei: a tömegközlekedés, utazás autóval.  
 

Fogalomkörök 
Cselekvés, történés, létezés kifejezése 
 jelenidejűség Präsens  Ich mache gerade Pizza. Ich 

weiß nicht. 
  Präsens mit Vokalwechsel  

trennbare Verben 
Am Mittwoch spült sie ab. 
 
Du isst gern Pizza. 

 múltidejűség (1) Präteritum 
(segédigék) 
Perfekt (sein/haben) 

Ich war zu Hause. Ich musste die 
Sprache lernen. 
Ich habe ein Eis gegessen. 
Er ist nach Hause gefahren. 

 személytelenség man Man spricht hier deutsch. 
Birtoklás kifejezése 
  haben Das Hotel hat ein Schwimmbad. 
  Possessivpronomen 

(mein, dein, unser, euer) 
Das ist meine Schwester. 
 

  Genitiv mit –s Bences Eltern sehen sehr jung 
aus. 
 

Térbeli viszonyok 
 irányok, hely-

meghatározás  
links, recht, geradeaus Gehen Sie hier geradeaus über 

den Platz zur 
Straßenbahnhaltestelle. 

  elöljárószavak tárgyesettel ( 
in, an, auf, hinter, unter, 
neben, über, vo, zwischen, 
durch, über) 

Udo kann sein  Fahrrad hinter 
das Haus neben sein Moped 
stellen. 
 

  elöljárószavak részesesettel 
(in, auf, hinter, unter, neben, 
vor, über, zwischen) 

Die Bosporus-Brücke ist in 
Istanbul, hängt über dem 
Bosporus zwischen Europa und 
Asien. 

Időbeli viszonyok 
 időpont in, um, am, wann? im Winter, um 8 Uhr, am Freitag 
 időtartam Wie lange?; seit Sie bleiben hier bis 11 Uhr. 
Mennyiségi viszonyok 
 számok  eins, zwei, hundert 

 



 sorszámnevek erste, zweite am ersten Mai 
 határozott meny-

nyiség 
 eine Packung Müsli 

 
 

határozatlan 
mennyiség 

viel 
 

In Indien haben viele Familien 
über 5 Kinder. 

Minőségi viszonyok 
  Welcher, welche, welches? 

dieser, diese, dieses 
Welches Mädchen? 
Dieses Mädchen. 

Modalitás 
 

 mögen, möchte 
können, wollen, müssen 

Ich kann nicht kommen. 

 felszólítás  Nehmen Sie Apfel! 
Schauen wir mal! 
Ruf bitte Rolf an! 

Esetviszonyok 
 
 
 

 Nominativ,  Akkusativ 
Dativ   
  
elöljárószavak tárgyesettel ( 
in, an, auf, hinter, unter, 
neben, über, vor, zwischen, 
durch, über) 
 
elöljárószavak részesesettel 
(in, auf, hinter, unter, neben, 
vor, über, zwischen) 
 

Möchten Sie den Kaffee oder die 
Cola? 
 
 
Oder lieber über die Couch an 
die Wand hängen. 
 
 
 
Hinter dem Tisch? 
 
 
 

 a személyes 
névmás részes 
esete 

mir, dir, uns, euch Ich helfe dir. 

Logikai viszo-
nyok 
 

kérdőszók 
 

Was? Wer? Wo? Wann? 
Wohin? Wie? Woher? Wie 
viel? Warum? Wem? 

Wer ist der Mann dort? 
Woher kommen Sie? 
Wohin fährst du? 

Szövegösszetartó 
eszközök 
 
 
 

Kötőszók 
Névmások 
(Nominativ, 
Akkusativ, Dativ) 

und/oder/aber/denn/sondern/ 
dann/deshalb/trotzdem 
das, ich, mich, mein, mir, dir  
dieser/diese/dieses 
 

Es ist schon zehn Uhr, trotzdem 
schläft das Kind nicht. 
Sein Automobil ist in der 
Werkstatt. 

 Tagadás  Nicht, nein, kein 
 

HT szerinti 10%: 11 óra 
Fogalomkörök: 

• Perfekt múlt idő gyakorlása 
• Elöljárőszavak tárgy és részesesettel 

 

 



HT szerint szabadon tervezett: 36 óra 
• Utazás  
• Ember és társadalom  
• A munka világa  
• Az iskola  
• Életmód  

 
10. évfolyam   

Évi óraszám: 108 óra 
HT szerinti 10%: 11 óra 
HT szerinti szabadon tervezett: 0 óra 
Emelt szint: 0 óra 
 
A 10. évfolyam végére a tanulók idegen nyelvi tudása lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról 
idegen nyelven is szerezzenek információt, és ezzel a lehetőséggel már tudatosan éljenek. A különbö-
ző célok és tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében segítenek eligazodni a témakörök táblázatában 
megadott kapcsolódási pontok. Ebben a képzési szakaszban a NAT fejlesztési területei és nevelési 
céljai a tanulók életéhez és környezetéhez kapcsolódó témák feldolgozása során valósíthatók meg. 
Tudatosítani kell a tanulókban, hogy az idegen nyelv kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a ma-
gánéletben és a tanulásban, a későbbi szakmai pályafutás során az eligazodásban és a boldogulásban. 
 
Az első idegen nyelvből a szakközépiskola 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell jutniuk az 
európai hatfokú skála második és harmadik szintjei közé, azaz egy A2-B1 közötti tudásszintre. Ez 
lehetőséget ad az intenzív készségfejlesztésre, a felzárkózásra és a nyelvi csoportok közös, de szükség 
szerint differenciált haladására és az egyéni szükségletek figyelembevételére is. Megfelelő alapul 
szolgál emellett ahhoz, hogy a továbbiakban minden tanuló eljusson a szakközépiskolai tanulmányok 
végén minimumként előírt B1 szintre. 
  
 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és bizo-
nyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van szó.  
Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban rendszeresen előforduló isme-
rős témákról. Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott 
érveinek megértése két beszélő esetén. 
A legfontosabb információk megértése képekkel támogatott hangzó anyagok-
ban, amelyek az érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról szólnak, ha viszony-
lag lassan és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 
Az egyszerű, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése.  
Az ismerős témájú, egyszerűen és világosan megfogalmazott, rövid köznyelvi stílusú beszéd vagy 
előadás főbb pontjainak megértése. 
Egyszerű műszaki információk megértése. 
Részletes, összetett útbaigazítás követése. 
Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információk megértése. 
Az ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerű nyelvezetű hangfelvételek 
lényegének megértése. 
A hangzó szövegben az okot, magyarázatot, következményt vagy ellentétet előrejelző szavak felisme-
rése. 

 



Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen szavak kikö-
vetkeztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk keresése, szükség esetén 
összefoglalás, visszakérdezés, ismétlés, magyarázat kérése. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Információk, instrukciók, üzenetek, útbaigazítás, hírek a televízióban és a rádióban, rövid interjúk, 
reklámok, dalok, videók. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál az isko-
lával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. 
Rövid beszélgetésekben vesz részt. 
Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 
Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Boldogulás a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében spontán módon. 
Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás, érzelmek kifejezése az érdeklődési 
körbe tartozó témákkal kapcsolatban. A leggyakoribb kommunikációs forgató-
könyvek ismerete, egyre kevesebb zökkenővel történő alkalmazásuk. 
Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználatban. 

A fejlesztés tartalma 
Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén - időnként szavak, fordulatok ismétlését vagy ma-
gyarázatát kérve. 
Érzelmek egyszerű kifejezése és reagálás mások érzelmeire (pl. tetszés, nemtetszés, meglepetés, bol-
dogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség). 
Mindennapi problémák felvetése, megvitatása, választási lehetőségek összevetése (pl. mit csináljanak, 
hova menjenek, melyiket válasszam, stb.). 
Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, véleménycsere.  
Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről.  
Úti előkészületek és utazás során felmerülő feladatok megoldása (pl. közlekedési információk beszer-
zése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése). 
Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt helyzetekben is (pl. boltban, 
postán, bankban). 
Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés. 
Egyszerű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása. 
Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése időnként segítség igénybevé-
telével. 
Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése.  
Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven. 
Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások bevonása, a 
beszélgetés lezárása. 
A beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, a félreért-
hető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 
A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása és reagálás azokra. 
A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása. 
A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megbeszéléséhez 
elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. 
Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása. 
Az idegen nyelvi normának megfelelő, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére törekvő nyelvhasználat 
ismerős kontextusokban. 
A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata. 
A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése. 
Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció.  
Részvétel a szóbeliség jegyeit viselő digitális kommunikációban: fórum, chat, Skype. 

 



A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális párbeszédek, utasítások, 
interjúk, viták. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más emberekről, 
lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Önkifejezés begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfelelő témakörökben. 
A folyamatoshoz közelítő, érthető beszéd, a mondanivaló nyelvtani és szókincs-
beli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 
Egy gondolat vagy probléma lényegének kifejtése megközelítő pontossággal.  

A fejlesztés tartalma 
Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a gondolatok 
többnyire lineáris összekapcsolásával. 
Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a gondolatok többnyire 
lineáris összekapcsolásával. 
Egyszerű élménybeszámoló az érzések és reakciók vázlatos bemutatásával. 
Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása. 
Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása. 
Történet elmondása. 
Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata. 
Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 
Részvétel előre megírt, ismerős témájú csoportos előadásban.  
A begyakorolt nyelvi eszközök megbízható használata, ezek átrendezése, bővítése ismerős helyzetek-
ben a mondanivaló kifejezésére. 
A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközeinek használata. 
Önellenőrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más stratégia alkalmazá-
sával a mondanivaló újrakezdése. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy 
segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, mondókák, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a szövegfajták 
sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 
Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, ismerős 
témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő autenti-
kus vagy kismértékben szerkesztett szövegek megértése. 
Az érvelés gondolatmenetének felismerése. 

A fejlesztés tartalma 
Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg kismértékben 
szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott szövegekben. 
Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is. 
Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése világosan írt érve-
lő szövegekben. 
Érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése a köznyelven írt szövegekben. 
Mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek megértése. 
Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

 



Az egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 
során. 
A mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján az ismeretlen szavak jelentésének kikövet-
keztetése. 
A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, 
prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, 
beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, egy-
szerű irodalmi szövegek, dalszövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek közvetlen 
szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét információkra vonatkoz-
nak. 
Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatso-
rokban fejezi ki írásban. 
Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta alapján az őt 
érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű, rövid, összefüggő szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi témákról. 
Írásbeli beszámoló eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és 
véleményről. Írásbeli interakció elkezdése, fenntartása és befejezése. 
Jegyzetet készítése olvasott és hallott köznyelvi szövegből, illetve saját ötletről. 
Minták alapján több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozá-
sa a műfaj főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

A fejlesztés tartalma 
Egyszerű szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról, rövid, különálló elemek 
lineáris összekapcsolásával. 
Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás).  
Egyszerűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szövegben. 
Érzések, gondolatok és reakciók rövid leírása; rövid vélemény írása indoklással. 
Egyszerű információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, taná-
roknak).  
Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 
Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése; online ügyintézés. 
Életrajz írása. 
Lényegre koncentráló leírás készítése. 
Tényszerű információk összefoglalása. 
Egyszerű, világos köznyelvet használó előadás fő pontjainak lejegyzése; saját ötlethez jegyzet készíté-
se. 
Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 
Egyszerű, tagolt írásmű létrehozása: bevezetés, kifejtés, lezárás. 
Egyszerű írásbeli műfajok alapvető szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben / e-mailben 
megszólítás, záró formula); a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és he-
lyesírási sajátosság alkalmazása. 
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rövid jelent, 
paródia írása, illetve átírása). 
Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése. 
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. 
A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 
Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban. 

 



A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, interne-
tes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus képeslap-
ok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó bemu-
tatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és 
e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegy-
zések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. Egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tuda-
kozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rö-
vid jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek, versek; rapek; rigmusok; dalszövegek, rövid jelenetek, 
paródiák. 

 
Témakörök 

 

Személyes vonatkozások, család (12 óra) 
A családi élet mindennapjai, napirend 

Kapcsolódási pontok: 
Etika: gyermekkor, ifjúság, felnőttkor, öregkor, családi élet. 

Ember és társadalom (12 óra) 
Emberek külső jellemzése, személyleírás 
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, szokások más országokban 
          Kapcsolódási pontok: 
         Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tolerancia, bizalom, együttérzés 

Környezetünk (14 óra) 
Településtípusok, lakókörnyezet, háztípusok 

Kapcsolódási pontok: 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és környék 
hagyományai, az én falum, az én városom.. 
Földrajz: településtípusok 

 

Életmód (17 óra) 
Gyakori betegségek és tüneteik, wellness 
Étkezési szokások  

Kapcsolódási pontok: 
 Biológia: betegségek és tüneteik 

Szabadidő, művelődés, szórakozás (17 óra) 
Sportágak, sportolási szokások, hobbik, szabadidő eltöltése, tévénézési szokások 

Kapcsolódási pontok: 
           Földrajz: más népek kultúrái. 

Utazás, turizmus (18 óra) 
Szállodai szobafoglalás, nyári élmények, országismereti tudnivalók 

Kapcsolódási pontok: 
Földrajz: egyes országok turisztikai jellemzői. 

Tudomány és technika (11 óra) 
Televízió, tévéműsorok, tévénézési szokások 

Gazdaság és pénzügyek (7 óra) 
Vásárlás (ruházat), szállodai szolgáltatások igénybe vétele 
               Kapcsolódási pontok: 
              Gazdasági környezetünk: pénzügyi ismeretek. 
 

Fogalomkörök. 

 



Cselekvés, történés, létezés kifejezése 
 múltidejűség (2) Elbeszélő múlt 

Präteritum  
Zuerst benutzte man sie in der 
Armee. 

  sich-es igék Ich kämme mich. Ich putze mir die 
Zähne. 

  vonzatos igék Lieb, dass sie an uns gedacht hat.  
  segédigék (dürfen, 

sollen) 
Was soll ich ihm sagen? 

Mennyiségi viszonyok 
  melléknév gyenge, 

erős és vegyes ragozá-
sa 

Meinen Sie den kurzhaarigen 
Mann? 

 Hasonlítás 
fokozás 

so…, wie 
als 

Die Band gefällt mir viel besser als 
das blöde Tennis. 

Modalitás 
 
 

 dürfen 
sollen 

Ich darf nicht singen. 

 Feltételes mód wäre/hätte, würde 
könnte/müsste 

Ich würde Fahrscheine kaufen. 

Esetviszonyok 
 
 
 

 Birtokos szerkezet die Villa der Familie 

Függő beszéd Függő beszéd jelen 
időben 

 Sie sagt, dass sie auf den Bus 
wartet. 

Logikai viszonyok 
 alárendelések dass, weil, denn 

wenn 
Die Kinder müssen auch pendeln, 
weil die Realschule in der Stadt 
liegt. 

Szövegösszetartó eszközök 
 Kötőszók  

 
dass, weil, denn 
wenn 
ob 
w-kérdőszavak mint 
kötőszók 

Er hat mich gefragt, ob die 
Haustür verschlossen war. 
 
Er hat gefragt, wie sie ausgesehen 
haben. 

 
HT szerinti 10%: 11 óra 
Fogalomkörök: 

• Feltételes mód 
• Függő beszéd 
• Kötőszók 

 
 

 



 
11. évfolyam 

Évi óraszám: 108 óra 
HT szerinti 10%: 11 óra 
HT szerint szabadon tervezett: 72 óra 
Emelt szint: 72 óra 
 
Az idegen nyelv jellegéből adódóan a nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve minden egyéb kulcs-
kompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A szakközépiskolai 
tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalttal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük 
lévő világot tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően pedig, szé-
leskörű információszerzésre és viszonyításra képesek. A szakközépiskolai évekre egységesen megha-
tározott témakörökhöz megadott szempontok segítenek eligazodni abban, hogyan valósíthatók meg az 
idegen nyelvek oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési célok, és hogyan fejleszthetők a 
kulcskompetenciák a nyelvtanítás során.  
 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet a 
számára rendszeresen előforduló ismerős témákról.  
Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló vagy az 
érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha viszonylag 
lassan és érthetően beszélnek. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és egyes 
részleteiben is. 
Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek meg-
értése több beszélő esetén is. 
Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, filmjele-
netekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési körhez kap-
csolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A fejlesztés tartalma 
A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák esetén.  
A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű részinformáci-
ók megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 
Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések segítségével. 
Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 
Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  
Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 
Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek lényegének 
megértése.  
Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök és az 
események közvetítik.  
A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 
A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként előforduló 
ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből és a mondat jelentésének kikövet-
keztetése. 
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Hosszabb használati utasítások, információk, instrukciók, előadások, beszédek, viták, interjúk, dalok, 
visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, viccek, tévé- és rádióműsorok, filmelő-
zetesek, filmek. 

 

 



 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi élet 
legtöbb helyzetével. 
Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó témákról.  
Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. 
Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik a kommuniká-
ciós helyzethez. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is  
Gondolatokat cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési körbe 
tartozó és általános témákról is. 
A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biztonsággal 
történő alkalmazása. 
Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználatban. 

A fejlesztés tartalma 
Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 
Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, aggoda-
lom, öröm. 
Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek összehasonlítása. 
A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, 
álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 
Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, könyvek.  
Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, vélemény-
nyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 
Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 
Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 
Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a hatósá-
gokkal külföldi látogatás során. 
Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 
Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, rekla-
máció. 
Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 
Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek megadá-
sa orvosnál). 
Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 
Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások bevonása, 
beszélgetés lezárása. 
Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, félreérthető 
megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 
A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi megfe-
lelőik semleges stílusban való használatával. 
Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 
A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megtárgyalásához 
elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 
Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 
A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 
Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 
A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 

 

 



 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás B1 mínusz, azaz a tanuló már változatosabban és részletesebben tudja bemu-
tatni a családját, más embereket, lakóhelyét, tanulmányait, iskoláját stb. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítsé-
gével ismerős témakörökben. 
Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és szókincsbeli 
megtervezése és szükség szerinti módosítása. 
Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése. 

A fejlesztési tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris össze-
kapcsolásával. 
Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok lineáris 
összekapcsolásával. 
Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 
Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 
Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók megfogalmazása. 
Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 
Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 
Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 
Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  
Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazása. 
Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén. 
Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 
A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé begya-
korolt helyzetekben. 
A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 
Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 
Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, érvelés-
sor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, 
versek, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köré-
hez kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. 
Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat kell 
alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a szövegkörnyezet se-
gítségével kikövetkeztetni. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre 
törő szövegek megértése. 
Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részinformációk ki-
szűrése. 

A fejlesztés tartalma 
A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott szövegek-
ben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 
A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

 



A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 
A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 
A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 
A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy sikeres 
írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 
Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 
Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 
Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 
A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, illetve 
több szövegből. 
Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 
Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a szövegösszefüg-
gés alapján. 
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menet-
rend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek 
(pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregé-
nyek, viccek egyszerű irodalmi szövegek. 

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmaz 
ismert, hétköznapi témákról. 
Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól és 
véleményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és befejezi. 
Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját ötletei-
ről. 
Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert műfajok főbb 
jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi 
és elvontabb témákról. 
Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásaokról és véleményről írás-
beli beszámolás, valamint tvélemény alátámasztása. 
Hatékony írásbeli interakció folytatása. 
Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó szövegről, 
illetve saját ötletekről. 
Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a műfaj 
főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

A fejlesztés tartalma 
Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, ismerős té-
mában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 
Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal kapcsolat-
ban is, mint például a zene vagy a művészet. 
Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanároknak. 
Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 
Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 
Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 
Riport, cikk, esszé írása. 
Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 
Saját ötletekről jegyzet készítése. 
Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra való 

 



rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása. 
Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 
Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 
Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben meg-
szólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és helyes-
írási sajátosság). 
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid jelent, paró-
dia írása, illetve átírása). 
Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 
Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 
Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 
Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, interne-
tes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus képeslap-
ok; poszterszövegek; képaláírások. Üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó 
bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt nyújtó, illetve kérő 
levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, inter-
netes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. Egyszerű ügyintéző levelek/e-
mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszé-
lések, mesék; rövid jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, ver-
sek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

Témakörök 
 

A már előfordult témák kapcsolódási pontjait ld. az előző évfolyamoknál. 

Ember és társadalom (13 óra) 
Családi ünnepek, ünnepek itthon és a nagyvilágban. 
Barátság, emberi kapcsolatok, emberi tulajdonságok, jellemzés 

Környezetünk (14 óra) 
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.  
Időjárási viszonyok 
            Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és környék 
hagyományai, az én falum, az én városom. 

Az iskola (13 óra) 
Iskolai ünnepek 

A munka világa (14 óra) 
Munkavállalás, állásinterjú, motivációs levél 
Foglalkozások 

Életmód (13 óra)  
Étkezési szokások. Egészséges ill egészségtelen életmód. 
          

Szabadidő, művelődés, szórakozás (14 óra) 
Számítógép, internet, mobiltelefon.  
         Kapcsolódási pontok  
         Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés. 

 
Tudomány és technika (13 óra) 

 



Számítógép, mobiltelefon, háztartási gépek 
 

Utazás, turizmus (14 óra) 
Utazásra készülés, programtervezés, menetrend 

 
Fogalomkörök 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése 
 Szenvedő szerkezet  Vorgangspassiv 

 
Zustandspassiv 

Die Bänke werden frisch 
gestrichen. 
Die Lichterpyramide ist reich 
dekoriert. 

 Műveltetés lassen Ich lasse meine 
Waschmaschine  reparieren. 

 Régmúlt Plusquamperfekt Zuvor war eine Reise um die 
Erde in 80 Tagen unmöglich 
gewesen. 

 Jövő idő Futur I Ich werde nach Hause fahren. 
Modalitás 
 Feltételes mód múlt idő  Wenn dein Computer nicht 

Tag und Nacht gelaufen wäre, 
dann hätten wir jetzt diese 
Rechnung nicht gekriegt. 

Logikai viszonyok 
 
 
 

 Időhatározói mellék-
mondat (während, 
solange, als…) 
 
Célhatározói mel-
lékmondat (um+zu, 
damit) 
zu + Infinitiv szerke-
zetek 
 
Vonatkozói mellék-
mondat 

Solang die Nachfrage groß ist, 
werden die Kurse organisiert. 
 
 
 
 
Wir sind gekommen, um uns 
zu entspannen. 
 
 
 
der Pate, der  einem Kind hilft 

Szöveg összetartó elemek 
 Kötőszók während,  

so lange,als 
obwohl 
trotzdem 
kettős kötőszók 
bevor, nachdem 

In der Wohnung gibt es weder 
elektrischen Strom, noch 
Lietungswasser. 
 
Nachdem wir gefrühstückt 
haben, fahren wir gleich los. 

 Vonatkozó névmások  der Pate, der  einem Kind hilft 
 

HT szerinti 10%: 11 óra 
Fogalomkörök: 11 óra 

 



• Passiv 
• Vonatkozói mellékmondat 

HT szerint szabadon tervezett: 72 óra 
• Utazás  
• Ember és társadalom  
• A munka világa  
• Az iskola  
• Életmód  
• Tudomány és technika 

Emelt szint: 72 óra 
• A család szerepe az egyén és a társadalom életében 
• Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk együttélése 
• Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem, házasság) 
• Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek útkeresése 
• Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése 
• Az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom életében 
• Az öltözködés, mint a társadalmi hovatartozás kifejezése 
• A fogyasztói társadalom, reklámok 
• Társadalmi viselkedésformák 
• A lakóhely és környéke fejlődésének problémái 
• A természet és az ember harmóniája 
• A környezetvédelem lehetőségei és problémái 
• Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és más országokban 
• Hasonló események és hagyományok külföldi iskolákban 

 

 



 
12. évfolyam 

Évi óraszám: 108 óra 
HT szerinti 10%: 11 óra 
HT szerint szabadon tervezett: 36 óra 
Emelt szint: 72 óra 
 
Az idegen nyelv jellegéből adódóan a nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve minden egyéb kulcs-
kompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A szakközépiskolai 
tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalttal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük 
lévő világot tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően pedig, szé-
leskörű információszerzésre és viszonyításra képesek. A szakközépiskolai évekre egységesen megha-
tározott témakörökhöz megadott szempontok segítenek eligazodni abban, hogyan valósíthatók meg az 
idegen nyelvek oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési célok, és hogyan fejleszthetők a 
kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. A nevelési célok közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a 
tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell rendel-
kezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további ta-
nulmányaik vagy munkájuk során, egész életükön át. 
Az első idegen nyelvből a szakközépiskola 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell jutniuk 
az európai hatfokú skála (KER) harmadik szintjére, azaz a B1 szintre. A 12. évfolyamon 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, 
követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az érettségi során 
használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékeléseik során; illetve gyakorlatot 
szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak megoldásában is. 
A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tantárgyi 
tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára. 
A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő kilépés előtti utolsó 
tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő felkészítésnek, a szükséges kés-
zségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos döntésekben a nyelvtanár sokat segíthet, például 
a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával, az ok-okozati viszonyokat, következményeket feltáró 
feladatokkal. 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet a 
számára rendszeresen előforduló ismerős témákról.  
Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló vagy az 
érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha viszonylag 
lassan és érthetően beszélnek. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és egyes 
részleteiben is. 
Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek meg-
értése több beszélő esetén is. 
Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, filmjele-
netekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési körhez kap-
csolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A fejlesztés tartalma 
A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák esetén.  
A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű részinformáci-
ók megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 
Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések segítségével. 
Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 

 



Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  
Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 
Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek lényegének 
megértése.  
Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök és az 
események közvetítik.  
A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 
A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként előforduló 
ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből és a mondat jelentésének kikövet-
keztetése. 
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Hosszabb használati utasítások, információk, instrukciók, előadások, beszédek, viták, interjúk, dalok, 
visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, viccek, tévé- és rádióműsorok, filmelő-
zetesek, filmek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi élet 
legtöbb helyzetével. 
Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó témákról.  
Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. 
Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik a kommuniká-
ciós helyzethez. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is  
Gondolatokat cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési körbe 
tartozó és általános témákról is. 
A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biztonsággal 
történő alkalmazása. 
Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználatban. 

A fejlesztés tartalma 
Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 
Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, aggoda-
lom, öröm. 
Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek összehasonlítása. 
A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, 
álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 
Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, könyvek.  
Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, vélemény-
nyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 
Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 
Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 
Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a hatósá-
gokkal külföldi látogatás során. 
Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 
Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, rekla-
máció. 
Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 
Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek megadá-
sa orvosnál). 
Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 
Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások bevonása, 

 



beszélgetés lezárása. 
Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, félreérthető 
megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 
A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi megfe-
lelőik semleges stílusban való használatával. 
Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 
A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megtárgyalásához 
elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 
Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 
A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 
Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 
A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás B1 mínusz, azaz a tanuló már változatosabban és részletesebben tudja bemu-
tatni a családját, más embereket, lakóhelyét, tanulmányait, iskoláját stb. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítsé-
gével ismerős témakörökben. 
Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és szókincsbeli 
megtervezése és szükség szerinti módosítása. 
Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése. 

A fejlesztési tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris össze-
kapcsolásával. 
Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok lineáris 
összekapcsolásával. 
Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 
Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 
Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók megfogalmazása. 
Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 
Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 
Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 
Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  
Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazása. 
Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén. 
Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 
A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé begya-
korolt helyzetekben. 
A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 
Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 
Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, érvelés-
sor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, 
versek, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

 



Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köré-
hez kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. 
Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat kell 
alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a szövegkörnyezet se-
gítségével kikövetkeztetni. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre 
törő szövegek megértése. 
Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részinformációk ki-
szűrése. 

A fejlesztés tartalma 
A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott szövegek-
ben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 
A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 
A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 
A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 
A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 
A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy sikeres 
írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 
Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 
Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 
Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 
A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, illetve 
több szövegből. 
Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 
Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a szövegösszefüg-
gés alapján. 
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menet-
rend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek 
(pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregé-
nyek, viccek egyszerű irodalmi szövegek. 

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmaz 
ismert, hétköznapi témákról. 
Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól és 
véleményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és befejezi. 
Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját ötletei-
ről. 
Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert műfajok főbb 
jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi 
és elvontabb témákról. 
Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásaikról és véleményről írás-
beli beszámolás, valamint tvélemény alátámasztása. 
Hatékony írásbeli interakció folytatása. 
Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó szövegről, 
illetve saját ötletekről. 
Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a műfaj 

 



főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

A fejlesztés tartalma 
Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, ismerős té-
mában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 
Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal kapcsolat-
ban is, mint például a zene vagy a művészet. 
Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanároknak. 
Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 
Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 
Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 
Riport, cikk, esszé írása. 
Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 
Saját ötletekről jegyzet készítése. 
Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra való 
rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása. 
Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 
Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 
Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben meg-
szólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és helyes-
írási sajátosság). 
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid jelent, paró-
dia írása, illetve átírása). 
Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 
Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 
Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 
Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, interne-
tes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus képeslap-
ok; poszterszövegek; képaláírások. Üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó 
bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt nyújtó, illetve kérő 
levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, inter-
netes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. Egyszerű ügyintéző levelek/e-
mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszé-
lések, mesék; rövid jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, ver-
sek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

Témakörök  
 
Személyes vonatkozások, család (10 óra)  

− A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) 
− Családi élet, családi kapcsolatok 
− A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 
− Személyes tervek 

 
Ember és társadalom (14 óra) 

 



− A másik ember külső és belső jellemzése 
− Baráti kör 
− A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel 
− Női és férfi szerepek 
− Ünnepek, családi ünnepek 
− Öltözködés, divat 
− Vásárlás, szolgáltatások (posta) 
− Hasonlóságok és különbségek az emberek között 

 
Környezetünk (12 óra) 

− Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása) 
− A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek 
− A városi és a vidéki élet összehasonlítása 
− Növények és állatok a környezetünkben 
− Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a termé-

szet megóvásáért? 
− Időjárás 

 
Az iskola (12 óra) 

− Saját iskolájának bemutatása  
(sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat) 

− Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 
− A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága 
− Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok 

 
A munka világa (15 óra) 

− Diákmunka, nyári munkavállalás 
− Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 

 
Életmód (10 óra) 

− Napirend, időbeosztás 
− Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás) 
− Étkezési szokások a családban 
− Ételek, kedvenc ételek 
− Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben 
− Gyakori betegségek, sérülések, baleset 
− Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak) 

 
Szabadidő, művelődés, szórakozás (11 óra) 

− Szabadidős elfoglaltság, hobbik 
− Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 
− Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 
− Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet 
− Kulturális események 

 
Utazás, turizmus (12 óra) 

 



− A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés 
− Nyaralás itthon, ill. külföldön 
− Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése 
− Az egyéni és a társasutazás előnyei és hátrányai 

 
Tudomány és technika (12 óra) 

− Népszerű tudományok, ismeretterjesztés 
− A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

Fogalomkörök 
 
A 12. évfolyamon javasolt az eddig tanultak átismétlése is, pl érettségire való felkészítés esetén. 
Ige Igeidők Jelen idő 
  Egyszerű múlt 
  Összetett múlt 
  Régmúlt 
  Jövő idő 
 Módok Felszólító 
  Feltételes jelen 
 Passiv  
Főnév Nemek  
 Határozott  
 Határozatlan  
 Esetek Tárgy 
  Részes 
Melléknév Fokozás  
 Ragozás  
Névmás Személyes  
 Mutató  
 Kérdő  
 Birtokos  
 Visszaható  
 Határozói  
Kötőszavak Egyenes szórenddel  
 Fordított szórenddel  
 Mellékmondati szórenddel  
 
HT szerinti 10%: 11 óra 
Fogalomkörök: 

• Igeidők 
 
HT szerint szabadon tervezett: 36 óra 

• Ember és társadalom  
• Környezetünk  
• Életmód  

 



• Tudomány és technika  
Emelt szint: 72 óra 

• A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban,  
• Az étkezési szokások hazánkban és más országokban 
• Ételspecialitások hazánkban és más országokban 
• A kulturált étkezés feltételei, fontossága 
• A szenvedélybetegségek 
• A gyógyítás egyéb módjai 
• A szabadidő jelentősége az ember életében 
• A művészet szerepe a mindennapokban 
• Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok 
• A könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai 
• A motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra 
• Az idegenforgalom jelentősége 
• A tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatása a társadalomra, az 

emberiségre 
• Régmúlt (Plusquamperfekt) 
• Jövő idő II. (Futur II.) 
• Főnév birtokos esete 

Függelék 
 
Az alábbi táblázatok az egyes KER-szintekhez rendelten tartalmazzák azokat a kommunikációs eszkö-
zöket valamint a hozzájuk tartozó német nyelvi példákat, amelyeknek megvalósítására az adott szinten 
lehetőség van.  
 
A kommunikációs eszközök csoportosítása a következő: 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 
2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 
6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 
A fogalomkörök az alábbi viszonylatok kifejezésére szolgálnak: 

1. Cselekvés, történés, létezés  
2. Birtoklás  
3. Térbeli viszonyok 
4. Időbeli viszonyok 
5. Mennyiségi viszonyok 
6. Minőségi viszonyok 
7. Logikai viszonyok 

 

 
NÉMET 
9-10. évfolyam 

 
Kommunikációs szándékok 
 
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 
 

 



megszólítás  Entschuldigung, … 
köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 
bemutatás, bemutatkozás  Das ist Peter. Ich heiße … 
telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés Guten Tag, das ist … 

Auf Wiederhören! Tschüs! 
személyes levélben megszólítás és 
elbúcsúzás 

Liebe(r)… 
Viele Grüsse. Dein(e)… 

érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? / Was fehlt dir? Ich 
habe Kopfschmerzen. 

engedélykérés és arra reagálás Kann ich das Fenster öffnen? Ja, bitte. 
köszönet és arra reagálás Danke! Bitte. 
bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 
gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten. / Gute Besserung! 
 
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
 
sajnálkozás Es tut mir Leid! 
öröm Ich freue mich, dass…/ Toll! 
elégedettség, elégedetlenség Es ist prima, dass.. Schade, dass… 
csodálkozás Oh, das ist aber schön! 
remény Ich hoffe, du kannst kommen! 
bánat Schade, dass… 
bosszúság Das ist aber schlimm! 
 
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
 
véleménykérés és arra reagálás, vélemény-
nyilvánítás 

Magst du Mathe? Ja. / Was meinst du dazu? Meiner 
Meinung nach… Was denkst darüber? 

valaki igazának az elismerése és el nem isme-
rése 

Da hast du (nicht) Recht! 

egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Nein, du hast nicht Recht!  
érdeklődés, érdektelenség Ich interessiere mich für … (nicht). 
tetszés, nem tetszés Das finde ich gut / blöd! / Das gefällt mir (nicht)! 
akarat, kívánság, képesség, szükségesség, 
lehetőség, kötelezettség 

ich will, ich möchte, ich kann, ich muss, ich darf  

ígéret, szándék, terv Ich mache das schon! Ich will… 
dicséret, kritika, ellenvetés Klasse! Blödsinn! Das stimmt, aber… 
érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia 
iránt 

Und was wüschen Sie? Möchtest du einen Kaffee oder lieber 
Tee? 

 
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
 
dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist… Meine Mutter ist… / Es geht um… 
események leírása Zuerst…, dann…, zum Schluss. / Es war einmal… 
információkérés, információadás Wie ist …? Prima. / Wie alt bist du? 12. / Weißt du…? / 

Können Sie mir bitte sagen…? 
igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht, kein, doch, weder…noch 
tudás, nem tudás Ich weiß (nicht), dass / ob.. 
bizonyosság, bizonytalanság Ich weiß es (nicht) genau. / Ich bin mir (nicht) sicher, dass / 

ob 
ismerés, nem ismerés Ich kenne .. gut / nicht. 
 

 



A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 
 
kérés Gib mir bitte …! / Kannst du bitte…? 
tiltás, felszólítás Schreib noch nicht. Öffne die Tür. 
segítségkérés és arra reagálás Können Sie mir bitte bei … helfen? Ja, gerne. Ich kann 

leider nicht! 
javaslat és arra reagálás Möchtest du…? Ja, gerne! / Können wir gehen? 
meghívás és arra reagálás Kommst du mit? Ja. Nein, es tut mir Leid. 
kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Nein, danke. Ja, bitte. 
 
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 
 
visszakérdezés, ismétléskérés Wie bitte? Wiederholen Sie bitte. / Sag es noch einmal! / 

Wie meinst du das? 
nem értés  Ich verstehe nicht. / Entschuldigung, ich habe es nicht 

verstanden. 
betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 
felkérés lassabb, hangosabb beszédre Kannst du bitte langsamer /lauter sprechen? 
beszélési szándék jelzése, téma bevezetése Dabei fällt mir gerade ein,… 
megerősítés Ja, das stimmt. 
témaváltás, beszélgetés lezárása Und was sagst du zu…? Nun, so viel für heute. 

 
11-12. évfolyam 

(Mivel a kommunikációs szándékok újra és újra előfordulnak a 4 tanév során, ezért itt az előző 2 év 
anyaga is szerepel.) 
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 
 
megszólítás  Entschuldigung, … 
köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 
bemutatás, bemutatkozás és bemutatkozás Das ist Peter. Ich heiße … / Ich möchte Ihnen … vorstellen? 

 

telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés Guten Tag, das ist …Auf Wiederhören! Tschüs! 
szóbeli üdvözletküldés Viele Grüße an Petra! 
személyes és hivatalos levélben megszólítás Liebe(r)…, Sehr geehrter Herr… 
személyes és hivatalos levélben elbúcsúzás Dein(e)…, Viele Grüße  Mit freundlichen Grüssen… 
érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? / Was fehlt dir? Ich 

habe Kopfschmerzen. 
engedélykérés és arra reagálás Kann ich das Fenster öffnen? Ja, bitte. 
köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 
bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 
gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten./ Gute Besserung! / Ich gratuliere Ihnen zu …. 
Danke, sehr nett von Ihnen. 

együttérzés és arra reagálás Mein Beileid! Danke. 
 
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
 
hála Ich bin Ihnen dankbar dafür, dass… 
sajnálkozás Es tut mir Leid! 
öröm Ich freue mich, dass…/ Toll! / Es freut micht, dass… 
elégedettség, elégedetlenség Es ist prima, dass.. Schade, dass… 
csodálkozás Oh, das ist aber schön! / Das kann doch nicht wahr sein! 

 



remény Ich hoffe, du kannst kommen! 
félelem Ich habe Angst, dass… 
bánat Schade, dass… 
bosszúság Das ist aber schlimm! 
 
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
 
véleménykérés és arra reagálás, vélemény-
nyilvánítás 

Magst du Mathe? Ja. / Was meinst du dazu? Meiner 
Meinung nach… / Was denkst darüber? / Sind Sie damit 
einverstanden, dass…?  

valaki igazának az elismerése és el nem isme-
rése 

Da hast du (nicht) Recht! 

egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Nein, du hast nicht Recht! / Da bin ich 
anderer Meinung. 

érdeklődés, érdektelenség Ich interessiere mich für … (nicht).  
tetszés, nem tetszés Das finde ich gut / blöd! / Das gefällt mir (nicht)! 
ellenvetés Das stimmt schon, aber… Sie haben Recht, aber… 
ellenvetés visszautasítása Da bin ich mit Ihnen gar nicht einverstanden. Sie können 

Recht haben, aber… 
akarat, kívánság, képesség, szükségesség, 
lehetőség, bizonytalanság, kötelezettség 

ich will, ich möchte, ich kann, ich muss, ich darf , das 
könnte vielleicht…, ich soll 

ígéret, szándék, terv Ich mache das schon! / Ich habe vor, … zu …  
érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia, 
érdeklődési kör iránt 

Und was wüschen Sie? Möchtest du einen Kaffee oder lieber 
Tee? Hast du Interesse für …? 

dicséret, kritika, szemrehányás Klasse! Blödsinn! Ich halte .. für sehr gut. Das ist schon gut, 
aber…  
Warum bist du nicht früher gekommen? 

 
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
 
dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist… Meine Mutter ist…/ Es geht um… 
események leírása Zuerst…, dann…, zum Schluss. / Es war einmal… 
információkérés, információadás Wie ist …? Prima. / Wie alt bist du? 12. / Weißt du…? / 

Können Sie mir bitte sagen…? 
igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht, kein, doch, weder…noch 
válaszadás elutasítása Leider kann ich Ihre Frage nicht beantworten. 
tudás, nem tudás Ich weiß (nicht), dass / ob.. 
bizonyosság, bizonytalanság Ich weiß es (nicht) genau. Ich bin mir (nicht) sicher, dass / ob 

… / Ich nehme an, dass… 
ismerés, nem ismerés Ich kenne .. gut / nicht. 
emlékezés, nem emlékezés Ich erinnere mich (nicht) daran, dass, … 

 
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 
 
kérés Kannst du bitte…? /Gib mir bitte …! /Würden Sie bitte…? 
tiltás, felszólítás Schreib noch nicht. Öffne die Tür. 
segítségkérés és arra reagálás Können Sie mir bitte bei … helfen? Ja, gerne. Ich kann 

Leider nicht! 
javaslat és arra reagálás Können wir gehen? / Möchtest du…? Ja, gerne! / Ich schlage 

vor, dass… 
meghívás és arra reagálás Kannst du kommen? Ja. Nein, es tut mir Leid. 
kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Nein, danke. Ja, bitte. 
reklamálás Entschuldigung, ich habe ein Problem… 

 



tanácskérés, tanácsadás Was schlägst du vor? Ich rate,… / Ich schlage vor… 
segítség felajánlása és arra reagálás Kann ich Ihnen helfen? Ja, das wäre nett. Danke, das geht 

schon. 
ajánlat és arra reagálás Möchten Sie…?  
 
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 
 
visszakérdezés, ismétléskérés Wie bitte? Wiederholen Sie bitte. / Sag es noch einmal! / 

Wie meinst du das? 
nem értés  Ich verstehe nicht. / Entschuldigung, ich habe es nicht 

verstanden. 
betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 
felkérés lassabb, hangosabb beszédre Kannst du bitte langsamer /lauter sprechen? 
beszélési szándék jelzése, téma bevezetése, 
félbeszakítás 

Dabei fällt mir gerade ein,… Darf ich Sie kurz 
unterbrechen? 

megerősítés Ja, das stimmt. 
körülírás Das ist also ein…, wo… 
példa megnevezése Ein Beispiel dafür ist… 
témaváltás, beszélgetés lezárása Könnten wir jetzt noch darüber reden, ? Können wir ein 

anderes mal vielleicht hier fortsetzen? 
 
 
 

MELLÉKLET 
 
Szintleírások (a KER alapján)  
 
A1, minimumszint  
Ezen a szinten a diák megérti és használja a mindennapok gyakoribb kifejezéseit és alapvető fordulata-
it, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni, be tud mutatni 
másokat; képes válaszolni személyes jellegű (például, hol lakik), valamint ismerős emberekre, dolgok-
ra vonatkozó kérdésekre; és fel is tud tenni ilyen jellegű kérdéseket. Képes egyszerű interakcióra, ha a 
másik személy lassan, világosan beszél és segítőkész. 
 
Olvasott szöveg értése  Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondatokat feliratokon, reklá-

mokban, katalógusokban.  
Hallott szöveg értése  Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, amelyek személyére, csa-

ládjára, közvetlen környezetére vonatkoznak.  
Beszédkészség  Részt vesz egyszerű beszélgetésekben, ha a partner lassan, jól artiku-

lálva beszél. Feltesz és megválaszol egyszerű kérdéseket ismerős té-
mára és helyzetre vonatkozóan. Egyszerű fordulatokkal le tudja írni 
lakóhelyét, ismerőseit.  

Interakció  Fel tud tenni és meg tud válaszolni személyes adatokra vonatkozó 
kérdéseket. Képes egyszerűen kommunikálni, de feltétlenül  
szüksége van ismétlésekre, körülírásokra és módosításokra. 

Íráskészség  Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid üdvözletet megírni.  
Nyelvhelyesség  Csupán korlátozott módon tud használni néhány egyszerű, betanult 

nyelvtani szerkezetet és mondatfajtát. Rendelkezik alapszókinccsel, 
amely bizonyos konkrét szituációkra vonatkozó szavakból és fordula-
tokból áll.  

 
A2, alapszint  
Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt 
közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos 

 



információk, vásárlás, helyismeret, iskola, állás). Az egyszerű és begyakorolt nyelvi helyzetekben 
képes úgy kommunikálni, hogy egyszerű és direkt módon cserél információt családi vagy mindennapi 
dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről 
és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról. 
 
Olvasott szöveg értése  Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük történetek lényegét. A kért 

információt ki tudja keresni.  
Hallott szöveg értése  Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára ismert 

dologról van szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek, beje-
lentések, egyéb gyakori szövegek lényegét.  

Beszédkészség  Részt vesz egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témáról szóló beszélge-
tésben, amely ismert tevékenységhez kapcsolódó közvetlen informá-
ciócserét igényel. Megérteti magát a társasági beszélgetésben. Rövi-
den le tudja írni például a családját, lakóhelyét, tanulmányait.  

Interakció  Fel tud tenni kérdéseket, egyszerű állításokra reagál. Képes jelezni, 
mikor követi a kommunikációt, de ritkán ért meg eleget ahhoz, hogy 
saját maga fenn tudja tartani a beszélgetést.  

Íráskészség  Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet tud írni.  
Nyelvhelyesség  Néhány egyszerű szerkezetet helyesen használ, de még rendszeresen 

elkövet alapvető hibákat. Szókincse elegendő az alapvető kommuni-
kációs szükségletek kielégítésére.  

 
B1, küszöbszint  
Ezen a szinten a diák megérti a világosan megfogalmazott, mindennapi szövegek fontosabb informá-
cióit, amelyek ismert témáról szólnak, gyakori helyzetekhez kapcsolódnak, például munka, iskola, 
szabadidő. Önállóan elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre utazás során adó-
dik. Képes egyszerű, összefüggő szöveget alkotni ismert vagy az érdeklődési körébe tartozó témában. 
Le tudja írni élményeit, a különböző eseményeket, érzéseit, reményeit és törekvéseit, továbbá röviden 
meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket. 
 
Olvasott szöveg értése  Megérti olyan szövegek lényegét, illetve a bennük lévő információt, 

amelyek hétköznapi, gyakori témákkal foglalkoznak. Megérti az ese-
ményekről, érzelmekről, véleményekről szóló írásokat. 

Hallott szöveg értése  Főbb vonalaiban megérti a rendszeresen előforduló, ismerős témáról 
szóló köznyelvi beszédet/társalgást. Megérti a legfontosabb informá-
ciókat olyan rádió- és tévéműsorokban, amelyek aktuális események-
ről, illetve az érdeklődési köréhez vagy tanulmányaihoz kapcsolódó 
témákról szólnak, és amelyekben viszonylag lassan és világosan be-
szélnek.  

Beszédkészség  Felkészülés nélkül részt tud venni a nyelvterületen utazás közben fel-
merülő helyzetekben, valamint ismerős, mindennapi témákról adódó 
beszélgetésekben. Egyszerű, összefüggő fordulatokkal mondja el él-
ményeit, céljait. Röviden megindokolja és megmagyarázza vélemé-
nyét. Képes elmesélni egy történetet, és erről véleményt megfogal-
mazni.  

Interakció  Szemtől szemben képes egyszerű kommunikáció kezdeményezésére, 
fenntartására és befejezésére ismerős vagy számára érdekes témákban. 
Meg tudja ismételni az elhangzottak egy részét, hogy meggyőződjön 
arról, beszélgetőpartnerével egyformán értelmezik-e az elmondottakat.  

Íráskészség  Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid, összefüggő szöveget ismert, 
hétköznapi témákban. Beszámol élményeiről, véleményéről.  

Nyelvhelyesség  Kiszámítható helyzetekkel kapcsolatos, begyakorolt szerkezetek és 
mondatfajták gyakran használt körét viszonylag helyesen alkalmazza. 
Megfelelő szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy ki tudja magát fejezni. 

 



 
 
 
B2, középszint  
Ezen a szinten a diák megérti az összetett konkrét vagy elvont témájú szövegek gondolatmenetét, be-
leértve az érdeklődési körének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Folyamatos és természetes inte-
rakciót tud kezdeményezni és fenntartani anyanyelvű beszélővel. Képes világos és részletes szöveget 
alkotni változatos témakörökben, kifejteni véleményét aktuális témákról a lehetséges előnyök és hát-
rányok részletezésével. 
 
Olvasott szöveg értése  Megérti a jelenkor problémáival kapcsolatos szövegek (cikkek, be-

számolók, narratívák) lényegét, illetve a bennük rejlő információt, 
érvelést. Jórészt megérti az eseményekről, érzelmekről, vélemények-
ről szóló, irodalmi prózai szövegeket.  

Hallott szöveg értése  Megérti a hosszabb előadást, képes követni az összetett érvelést, ha 
ezek számára nem idegen szakterületet érintenek. Megérti a rádióban 
és tévében elhangzó, aktuális eseményekről szóló hírműsorok lénye-
gét, valamint a köznyelvet használó játékfilmek többségét.  

Beszédkészség  Felkészülés nélkül folyékonyan és természetesen vesz részt minden-
napi témákat érintő, anyanyelvű beszélőkkel folytatott társalgásban. 
Részletesen kifejti, megindokolja, megmagyarázza és megvédi véle-
ményét, el tud mondani egy történetet. 

Interakció  Képes beszélgetést kezdeményezni, megfelelő időpontban szólal meg, 
valamint be tudja fejezni a társalgást, ha szükséges, bár ezt nem min-
dig elegánsan valósítja meg. Ismerős témák esetén fenn tudja tartani a 
beszélgetést azáltal, hogy megértését jelzi, illetve más személyeket is 
be tud vonni a beszélgetésbe.  

Íráskészség  Képes világosan fogalmazni részletes, összefüggő szöveget a jelenkor 
problémáiról és az érdeklődésével egybevágó témákról. Beszámol 
élményeiről, kifejti véleményét, érvel egy álláspont mellett és ellen.  

Nyelvhelyesség  A nyelvtant viszonylag magas fokon uralja. Nem vét félreértést okozó 
hibát, és legtöbb hibáját képes kijavítani. Általános témákban és saját 
érdeklődési területén jó szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy szabato-
san fejezze ki magát.  

 
 
Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 
51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  
3. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára (3.2.02.1) (3.2.03.1), (3.3.1);  
6. sz. melléklet: Kerettanterv a szakközépiskolák 9-12. évfolyama számára (6.2.02.1), (6.3.1), (6.4.2); 
és   
A 7. számú melléklet: A miniszter által egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy 
egyes sajátos köznevelési feladat teljesítéséhez készített kerettantervek (7.2.2.3.1) megnevezésű keret-
tantervek előírásai alapján. 
 
 

 



INFORMATIKA 

9. évfolyam 

Évi óraszám: 36 óra 
HT szerint 10%: 3 óra 
HT szerint szabadon tervezett: 36 óra 
HT szerinti emeltszintű: 0 óra 
Célok, fejlesztési feladatok 
A társadalom minden szférájában megjelenő számítástechnika és az IKT gyors fejlődése olyan infrast-
ruktúrát eredményez, amely lehetővé teszi a társadalom szerkezetének az átalakítását. Az információs 
társadalom az emberi együttélés új módja, ahol az információ hálózatba szervezett előállítása, tárolása, 
forgalmazása, fogyasztása fontos szerepet játszik, kialakul a hálózati gazdaság. A társadalom régi al-
rendszerei is új módon kezdenek működni. Folyamatosan nő az információs termékek és szolgáltatá-
sok gazdasága, az információ áruvá válik. Az információs szektor egyre több számítógépet és munka-
erőt alkalmaz. Kialakul a globális hálózati gazdaság. 
 
Napjainkban a tudás reformációja is zajlik, az egyén és a tudás viszonya megváltozik. Az interneten 
lényegében az egész emberi kultúra, a társadalom minden szférája reprezentálódik. Az internet nyúj-
totta lehetőségeket felhasználva az egyén és az információ (az egyén és a tudás) közvetlenebb kapcso-
latba kerül. A kommunikáció sebessége radikálisan felgyorsul. Megváltozik az egyén magatartása is, 
kritikus és értő módon kell közölnie, fogadnia és kezelnie az információt. 
 
A mai iskolának is meg kell változnia az információs társadalom igényeinek megfelelően. Nevelni kell 
a tanulókat az információs termékek és szolgáltatások kritikus, etikus és értő befogadására (fogyasztá-
sára), hogy az IKT használatával tudjanak tanulni, alkotni, dolgozni, művelődni, kapcsolatot, közössé-
get teremteni és szórakozni. Törekedni kell az érdeklődés felkeltésére a kreativitás és a problémameg-
oldó gondolkodás fejlesztésére, hogy az informatika iránt különösen fogékony fiatalok – megfelelő 
továbbtanulás után – később az információs gazdaságban, mint alkotó munkaerő dolgozhassanak. 
 
Az információs és kommunikációs kultúrát minden tanuló számára hozzáférhetővé kell tenni. Az in-
formatikai nevelésnek meg kell mutatnia, hogy a természetes és a technikai környezet mellett létezik a 
jelek, kódok, szoftverek virtuális környezete is (program, szöveg, kép, mozgókép, hang…), amely az 
emberiség praktikus, műszaki, tudományos, művészi és sok másféle információit „hordozza” és meg-
jeleníti. Az informatikaoktatás célja, hogy a tanuló mozogjon otthonosan ebben a környezetben. Képes 
legyen a különféle alkalmazások kezelésének elsajátítására, együttműködésre és a problémák, felada-
tok megoldására IKT eszközökkel.  
 
Megváltozik a pedagógus szerepe is: előtérbe kerül az információk közötti eligazodást segítő, tanács-
adó szerepe, az ismeretek birtokosából és átadójából a tudás navigátorává és a kompetenciák fejlesztő-
jévé kell válnia. Az informatikai eszközök lehetőséget teremtenek az egyéni ütemű tanulásra is, a te-
hetségekkel és a lemaradókkal való speciális foglalkozásra. Ennek leghatékonyabb módját a több éven 
keresztül tanult informatika tantárgy és az iskolai élet egészében jelen lévő informatikai nevelés bizto-
síthatja. 
 
Az informatikaoktatás célrendszere összhangban van a Nemzeti alaptantervben is megjelenő kulcs-
kompetenciákkal. Ezeket a célokat és feladatokat differenciáltan és az életkori sajátosságoknak megfe-
lelően kell értelmezni. Az informatikaoktatás alapfeladata a tanulók digitális kompetenciájának fej-
lesztése. 
 
Az informatikai eszközök átszövik világunkat, a számítógép mellett rengeteg intelligens eszköz jelenik 
meg. Csak azok tudják jól kihasználni az új információs társadalom lehetőségeit, akik rendszeresen 

 



alkalmazzák ezeket az eszközöket. Ebben a korosztályban a korábbi évek során fejlesztett készségek 
alkotó felhasználásra és a rendelkezésre álló informatikai eszközök lehetőségeinek bővítésére kerül a 
hangsúly. 
A technikai eszközök fejlődésével viszonylag könnyen elérhetővé válik a mozgóképek digitális for-
mában való rögzítése, a digitális hang- és képfelvételek készítése, megosztása. A nagyméretű állomá-
nyok könnyebb kezelése érdekében szükséges a tömörítési módok és eljárások megismerése is. 

Életünk során sokszor kell döntéseket hoznunk a rendelkezésünkre álló információk alapján. A ta-
nulók felismerik, hogy az informatikai eszközök, az alkalmazói ismeretek birtokában segíthetnek a 
hétköznapi életük során szükséges döntések előkészítésében.  

 
A kommunikáció során kiemelt fontosságú a csoportok szervezése és működtetése, ennek érdekében 
ismerkednek meg a körlevél készítésével, az alkotás során szükséges fogalmakkal és a számítógéppel 
végzett műveletekkel. A pénzügyi számításoknak a hétköznapi élet során is fontos szerepük van. A 
táblázatkezelő programmal statisztikai elemzéseket végezhetünk, az adatokat megfelelő típusú diag-
ramokon jeleníthetjük meg. A táblázatkezelővel egyéb tantárgyi feladatokat is meg lehet oldani. Az 
adattáblák logikus felépítése, az adattáblák közötti kapcsolatok felismerése, az adatbázisokból lekér-
dezéssel történő információszerzés, a nyert adatok esztétikus formába rendezése segít az információk 
feldolgozásában, a megalapozott döntések előkészítésében, ezért fontos, hogy ezeket a műveleteket 
megismerjék a tanulók. Az informatikai eszközökkel és módszerekkel történő problémamegoldás köz-
vetlen tanulmányozásának befejező képzési szakaszában a tanulók összetettebb problémákat oldanak 
meg. A tanulók az iskolai élethez köthető matematikai, természettudományi, nyelvi és egyéb problé-
mákat dolgoznak fel, munkamódszerként elsősorban csoportos és projekt munkaformákat alkalmaz-
nak. 
 
Az összetettebb problémák algoritmusainak gyakorlati kivitelezéséhez a tanulók az ilyen problémák-
nak megfelelő összetett adatszerkezetekkel is találkoznak. Ebben a korban előtérbe kerül az igényes 
adatbevitel és -kivitel, valamint a felhasználóbarát vezérlőelemek ismerete. 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Az informatikai eszközök használata Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. 
Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásáról szerzett ismeretek. 
Az informatikai eszközök használata és működési elveinek ismerete. 
Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásainak hasz-
nálata. 
Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és 
szoftvereszköz kiválasztása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az informatikai környezet tudatos alakítása. 
Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. 
A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük fizi-
kai alapjai. 
Az operációs rendszer, a számítógépes hálózat, valamint a kapcsolódó egyéb 
szolgáltatások megismerése és használata. 
Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztási szempontjainak 
megismerése. 
Az adatok biztonságos tárolása.  

 



 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az informatikai környezet tudatos alakítása 
Különböző (személyes, otthoni, iskolai, munkahelyei) informatikai kör-
nyezetek kialakításának szempontjai. 

 

Az egészséges munkakörnyezet megteremtése 
Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes mun-
kakörnyezet kialakítása. 

Biológia-egészségtan: az 
érzékszervek védelmét 
biztosító szabályok, he-
lyes szokások; a környe-
zeti állapot és az ember 
egészsége közötti kapcso-
lat, igény az egészséges 
életkörülményekre. 

A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük 
fizikai alapjai 
A számítógép felépítésének, fő egységeinek megismerése, az alaplap, a 
processzor, a memória főbb jellemzői. 
Bemeneti és kimeneti perifériák, adathordozó eszközök használata, mű-
ködési elve. 
Alapvető szervizműveletek. 

Fizika, kémia: elektro-
mágnesesség, optika, fél-
vezetők, folyadékkristá-
lyok, színek, festékek, 
analóg és digitális jelek. 

Az operációs rendszer, a számítógépes hálózat, valamint a kapcsolódó 
egyéb szolgáltatások megismerése és használata 
Az operációs rendszer és a segédprogramok kezelése, szolgáltatásai (pél-
dául: biztonsági másolat). A hálózatok felépítése. A helyi számítógépes 
hálózat kezelése és szolgáltatásai. Adatbiztonság és a kártékony progra-
mok. 

 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása 
Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztási szempontja-
inak megismerése. 

 

Az adatok biztonságos tárolása 
Az adatok biztonságos tárolásának szoftveres és hardveres biztosítása.  
Fájlok illetéktelenek által történő hozzáférésének megakadályozása. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Adatvédelem, adatbiztonság.  

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létreho-
zása 

Órakeret 
16+20 óra 

Előzetes tudás 

Rajzos–szöveges, táblázatos dokumentumok létrehozása, átalakítása, formá-
zása. 
A dokumentumtípusok ismerete. 
Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek készítése. 

 



Előadások, bemutatók készítése.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetettebb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 
Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum célsze-
rű kiválasztása. 
Multimédiás dokumentumok készítése. 
Interaktív anyagok, bemutatók készítése. 
A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása és 
komplex használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása 
Élőfej, élőláb, hasábok, oldalbeállítás, tartalomjegyzék. 
Stílusok, sablonok alkalmazása. 
Körlevél készítése.  
Személyes dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása (például: 
szakmai önéletrajz, kérvény) készítése. 
Dokumentumok nyomtatási beállításai. 
 

Fizika, kémia, biológia-
egészségtan: projektmun-
ka elkészítése; kísérlet 
vagy vizsgálat jegyző-
könyvének elkészítése. 
 
Vizuális kultúra: gyűjtött 
információ- és képanyag-
ból írásos összefoglaló 
készítése. Médiahaszná-
lat. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: szövegalkotás a 
társadalmi (közösségi) 
élet különböző területein 
a papíralapú és az elekt-
ronikus műfajokban (pl. 
levél, önéletrajz, kérvény, 
pályázat, motivációs le-
vél, blog, web 2.0). 

Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum cél-
szerű kiválasztása 
Egyénileg készített, letöltött elemek (zene, fénykép, film, animáció stb.) 
elhelyezése közös multimédiás dokumentumban. 
Szöveg, kép elhelyezése a dokumentumban. 

Magyar nyelv és iroda-
lom: szövegalkotás; váz-
lat készítése, használata. 
 
Fizika, kémia, biológia-
egészségtan: vizsgálatok 
eredményének prezentá-
lása; projektmunka be-
mutatása. 

Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemutatók 
készítése  
Képszerkesztők fontosabb szolgáltatásai (például: vágás, retusálás, fények 
és színek módosítása, transzformálás, konvertálás). 
Hangszerkesztő program használata. 
Utómunka egy videoszerkesztő programmal. 

Ének-zene: saját munkák, 
gyűjtések felhasználása 
az elektronikus hangala-
kítás során. 

 



A weblapkészítés alapjai. 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása és 
komplex használata. 
Összetett dokumentum önálló elkészítése. 
Formátumok közötti konvertálás. 

Vizuális kultúra: mozgó-
képi szövegkörnyezetben 
megfigyelt emberi kom-
munikáció értelmezése. 
Szövegkörnyezetben 
megfigyelt egyszerűbb 
(teret és időt formáló) 
képkapcsolatok, kép- és 
hangkapcsolatok értelme-
zése.  
Átélt, elképzelt vagy 
hallott egyszerűbb ese-
mények mozgóképi meg-
jelenítésének megterve-
zése, esetleg kivitelezése 
az életkornak megfelelő 
szinten (például story-
board, animáció, interjú).  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Élőfej, élőláb, oldalszám, stílus, tartalomjegyzék, körlevél, törzsdokumentum, 
multimédia, videó. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés Órakeret 
20 óra 

Előzetes tudás 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök, illetve 
módszerek ismerete. 
Adatok grafikus ábrázolása, következtetések levonása. 
Az adatbázisból való információszerzés módjainak ismerete. 
A megtalált információ rögzítése, értelmezése, feldolgozása. 
Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interneten. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát végző eszközök kezelése. 
Statisztikai jellemzők kiszámolása, következtetések levonása.  
Adatbázisokból, számítógépes hálózatokból való információszerzés megis-
merése. 
Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása. 
Térinformatikai alapismeretek. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát végző eszközök kezelése 
A hétköznapi életben előforduló problémák megoldása.  
Tantárgyi feladatok megoldása.  
Függvények használata. 

Matematika: kamatos 
kamat számítása, befekte-
tésekkel, hitelekkel kap-
csolatos számítások. 

Statisztikai jellemzők kiszámolása, következtetések levonása 
Statisztikai függvények használata táblázatkezelőkben. 

Matematika: számok, 
műveletek, egyéb mate-

 



Az adatok grafikus szemléltetése. matikai szimbólumok (pl. 
képek, szakaszos ábrák, 
diagramok, táblázatok, 
műveletek, nyitott mon-
datok) alapján az általuk 
leírt valóságos helyzetek, 
történések, összefüggések 
elképzelése. 
 
Biológia-egészségtan, 
kémia, fizika: a természeti 
és technikai rendszerek 
állapotának leírására 
szolgáló szempontok és 
módszerek használata. 

Adatbázisokból, számítógépes hálózatokból való információszerzés meg-
ismerése 
Adatok rendezése, szűrés. 
Adattáblák összekapcsolása. 

Matematika, földrajz, 
fizika, kémia: táblázatok 
adatainak rendezése.  

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása 
Adatbázis létrehozása. 
Adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. 
Adatbázis feltöltése. 
Adatbázismodellek, alapfogalmak. Az adatbázis-kezelő főbb szolgáltatá-
sai. Adatbázis tervezése. Adattáblák közötti kapcsolatok. Adattípusok, 
táblák létrehozása. Űrlapok, interaktív adatkezelés. Egyszerű lekérdezé-
sek. Jelentés készítése, nyomtatása. Többtáblás lekérdezések. Szűrés, 
keresés, rendezés, összesítés. Az SQL használata. 

 

Térinformatikai alapismeretek 
Térképek és adatbázisok összekötési lehetőségei. 
Útvonalkeresők, térképes keresők használata. 

Fizika, földrajz, matema-
tika: a térbeli tájékozó-
dást szolgáló eszközök és 
módszerek alapjai és 
felhasználásuk. A GPS 
idő-, távolság- és sebes-
ségadatainak értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Adatbázis, relációs adatbázis, adat, adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. 

A továbbhaladás feltételei: 
A tanuló ismerje meg és tartsa be a számítógépes és az oktatásban előforduló más intelligens informa-
tikai eszközökkel végzendő munka szabályait, különös tekintettel a balesetek megelőzésére. Sajátítsa 
el a számítógép-kezelés alapjait, felhasználói szinten tudja kezelni a számítógépet és perifériáit. Le-
gyen képes a számítógéppel és más intelligens informatikai eszközökkel való kommunikációra (inte-
raktív kapcsolat tartására). Tudja alkalmazni az operációs rendszer és a segédprogramok szolgáltatása-
it. Tartsa be a program- és adatvédelem szabályait. Szerezzen jártasságot az informatikai eszközök és 
információhordozók használatában. Ismerje a használt informatikai eszközök működési elveit. 

 



Legyen képes a különböző formákban megjelenő adatokat felismerni; tudjon adatot különféle formák-
ban megjeleníteni, szemléltetni, vizsgálni. Ismerje az alapvető dokumentumformákat, ezeket legyen 
képes megvalósítani, legyen igénye a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására, 
különböző formában való megjelenítésére. Tudjon kezelni és szerkeszteni multimédiás dokumentu-
mokat. Szerezzen tapasztalatokat az adatok különféle formáinak (szöveges, hangzó, képi) együttes 
kezelésében, tudjon adatokat megkeresni, elérni adatbázisból, számítógépes hálózatból. Tudjon okta-
tóprogramokat használni. 

 
HT szerint 10%: 3 óra 

• Alkalmazói ismeretek 
 
HT szerinti szabadon tervezett: 36 óra 

• Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 
 

 



 
10. évfolyam 

Évi óraszám: 72 óra 
HT szerint 10%: 0 óra 
HT szerint szabadon tervezett: 72 óra 
HT szerint emeltszint számára: 0 óra 
 
A digitális kompetencia magában foglalja az információs technológiák lehetőségeinek értését és hasz-
nálatukhoz szükséges képességet, készséget a szövegszerkesztés, táblázatkezelés, képszerkesztés, pre-
zentáció, adatbázisok, adattárolás, Internet-szolgáltatások, elektronikus kommunikáció terén, a szemé-
lyes és társadalmi életben a tanulásban, a munkában, a kutatásban és a szabadidőben. Az egyénnek 
ismernie kell az információ hitelességével, megbízhatóságával és kritikus értékelésével kapcsolatos 
kérdéseket, az etikai és jogi vonatkozások alapjait. 
 
A digitális kommunikáció az anyanyelvi és idegen nyelvi (szóban és írásban történő) kommunikáció 
kiterjesztésének tekinthető, – gyakran „digitális írástudásnak” is nevezik – amennyiben magában fog-
lalja a multimédiás, hipermédiás kommunikációt és azt az „alkalmazói vizuális-manuális nyelvtudást”, 
amellyel, a számítógéppel, illetve a számítógépet használva kommunikálunk. Az anyanyelvi kommu-
nikáció kompetenciaelemeit ki kell egészíteni a digitális médiumok rutinos használatának kompetenci-
áival: adatok, szövegek, táblázatok, diagramok, hangok és mozgóképek szerkesztése, értelmezése, 
prezentálása, különféle alkalmazásokban és az interneten. 
 
A számítógépeket eredetileg nagy mennyiségű matematikai számítás gyors elvégzésére fejlesztették 
ki, ezért nem meglepő a matematikai és az informatikai kompetenciák rokonsága. Az informatikában 
fontos szerepet kap a matematikai kompetencia fejlesztése, azaz a matematikai gondolkodás és prob-
lémamegoldás fejlesztése, az algoritmusok alkalmazásának képessége, mindennapi problémák megol-
dása és a világ rendszereinek, folyamatainak informatikai (számítástechnikai) modellezése során. 
Mindezeken túlmenően a tevékenység-algoritmusok nagy szerepet játszanak a számítógépes kommu-
nikációban, az alkalmazások és az információk kezelésében is. 
 
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és módszerek 
sokaságának felhasználásával magyarázzuk, és előre jelezzük a természeti folyamatokat, illetve a 
rendszerek mozgását, tulajdonságait. A korszerű számítógépek és modellek alkalmazásával korábban 
elképzelhetetlen mennyiségű számítást lehet rövid idő alatt elvégezni. Ezzel a természettudományos és 
műszaki modellezés – praktikus szempontból – magasabb szintre lépett. Az informatikai-
számítástechnikai kompetencia itt kapcsolódik szorosan a matematikai és a természettudományos 
kompetenciához. A természettudományos és műszaki-technikai kompetencia magában foglalja a ké-
telkedő, kritikus és kíváncsi attitűdöt, a megismerés és konstruálás iránti vágyat, valamint a biztonság-
gal és fenntarthatósággal kapcsolatos etikai kérdések iránti érdeklődést is. Ezen a ponton szintén kap-
csolódik az informatikához. 
 
A hatékony és önálló tanulást nagymértékben segítheti az informatika azzal, hogy új eszközöket ad a 
kezünkbe: általános és speciális alkalmazások, elektronikus tananyagok, e-könyvek, internetes adatbá-
zisok, multimédia oktatóprogramok, valamint elektronikus oktatástechnikai eszközök (projektor, inte-
raktív tábla …). A hatékony tanulás fel is tételezi, hogy rendelkezünk megfelelő digitális kompetenci-
ával, ismerjük és tudjuk használni a fenti eszközöket. Az informatikai eszközök segítik a motiváció és 
az összpontosított figyelem folyamatos fenntartását, ezért is alkalmasak a legtöbb tantárgy tanulására. 
Az informatika tantárgy egyik célja, hogy a fenti eszközöket és módszereket megismertesse a tanulók-
kal. 
 
A tanulók az életkori sajátosságaiknak megfelelően, a számítógépet komplex módon használják ta-
nulmányaik során. A problémamegoldó készségek fejlesztése érdekében tetszőleges eszközökkel tör-

 



ténő mérési értékek begyűjtésére, ezen értékek kiértékelésére, másrészt az egyszerűbb, különös tekin-
tettel a véletlen eseményeket tartalmazó folyamatok modellezésére és szimulációjára kerül sor.  
 
Az infokommunikációs gyakorlatok során a diákok önállóan határozzák meg a szükséges információ-
kat, egyedül végzik a keresést, és a szerzett információkat önállóan képesek felhasználni. Képesek az 
információ hitelességének értékelésére. Elkészült anyagaikat önállóan publikálják, megosztják az in-
terneten. 
 
A kommunikáció során a diákok az internetes lehetőségek széles tárházát használják, a hangsúly a 
csoportmunkát támogató alkalmazásokra kerül át. Felismerik az infokommunikációs eszközök min-
dennapi életre gyakorolt hatásait. Egyéb tantárgyi műveltségi területek fejlesztése érdekében kapott 
feladatok esetében önállóan használják az elektronikus média lehetőségeit, hatékonyan alkalmazzák a 
média kezeléséhez szükséges eszközöket. 
 
Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók újabb, a korosztálynak megfelelő in-
formációkezeléssel, kapcsolatos feladatokkal találkoznak, felkészülnek a veszélyek elhárítására, meg-
ismerik és értelmezik a jogi és etikai vonatkozásokat. Kiemelt szerepet kap az információforrások 
etikus alkalmazása és azok hitelességének értékelése. Tapasztalatot szereznek az informatikai eszkö-
zök helyes használatának elsajátításában, bővítik a kulturált együttélésre vonatkozó szabályokkal kap-
csolatos ismereteiket és betartják azokat. Az informatikai eszközök használata jelentősen hozzájárul a 
társadalmi változásokhoz, ezért érdemes megismerni a fejlődés egyes szakaszait, feltárni az eszközök 
fejlettségének, elterjedtségének társadalmi, gazdasági, kulturális életre vonatkozó hatását és ezek ösz-
szefüggéseit. 
 
A tanulók bővítik az életkori sajátosságoknak és az igényeknek megfelelő elektronikus szolgáltatások-
kal kapcsolatos ismereteiket, felismerik azok hétköznapi életben betöltött szerepét, céljait és töreked-
nek biztonságos, kritikus használatukra. A fejlesztés során a szolgáltatások kiválasztását követően a 
működés megfigyelése és megértése, az egyes funkciók kipróbálása, a működési algoritmusok azono-
sítása, az eljárások értő alkalmazása és a kritikus szemléletmód kialakítása kap hangsúlyos szerepet. 
Több szolgáltatás megismerését követően az egyes szolgáltatások és az alkalmazott eljárások összeha-
sonlítása támogathatja a rendszerezést, az igények megfogalmazása segítheti a kritikai szemléletmód 
kialakítását. 

A könyvtárhasználat önálló tanulásának záró szakaszában cél, hogy a tanuló minél átfogóbb és 
modernebb könyvtárképpel rendelkezzen, ismerje saját igényeit, szokásait, tudását, annak érdekében, 
hogy azt tudatosan és hatékonyan alkalmazhassa, fejleszthesse tanulmányai és a középiskolai évek 
után is. A fejlesztés során az információs problémamegoldás folyamatának, a probléma megoldásának 
önálló, személyre, helyzetre szabott alakítása, irányítása zajlik tanulmányi és hétköznapi helyzetekben. 
Ennek érdekében a könyvtári rendszer általános internetes, és a helyben elérhető könyvtárak teljes 
körű szolgáltatásai körében való, önálló tájékozódás szükséges. A hatékony könyvtárhasználat érdeké-
ben a korábbi évek során megismert forrástípusok és konkrét források felhasználási célhoz viszonyított 
információs értékének megállapítására, újabb könyvtári, szakirodalmi és közhasznú adatbázisok és 
honlapok megismerésére, használatára kerül sor. 

Az információkereső stratégia kialakításával és az etikai szempontokat is figyelembe vevő alkotó 
felhasználásával a tantárgyakhoz vagy a hétköznapi szituációkhoz kötött információt igénylő feladato-
kat a tanulók egyre önállóbban oldják meg. 

Tematikai egység/ A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök Órakeret 

 



Fejlesztési cél kiválasztása 13 óra 

Előzetes tudás Algoritmusleíró eszközök ismerete és használata, egyszerűbb algoritmusok 
megírása. Fejlesztői környezet használata. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével történő 
megoldása csoportmunkában, a megoldáshoz szükséges algoritmusok készí-
tése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek komplex 
alkalmazása 
A problémamegoldáshoz szükséges informatikai eszközök kiválasztása. 
Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével történő 
megoldása, a megoldáshoz szükséges algoritmusok készítése. 

Matematika: ismerethor-
dozók használata. Számí-
tógépek használata. 
Algoritmus követése, 
értelmezése, készítése.  
Matematikai modellek, 
alkalmazásuk módja, 
korlátai (pontosság, ér-
telmezhetőség).  
 
Magyar nyelv és iroda-
lom, idegen nyelvek, ma-
tematika, földrajz: szö-
vegfeldolgozás. 

Problémák megoldása munkacsoportban. A problémamegoldó tevékeny-
ség tervezése 
Az iskolához és a köznapi élethez kapcsolódó problémák megoldásának 
tervezése és megvalósítása csoportmunkában.  
Projektmunkák informatikai eszközökkel történő kivitelezése. 

Matematika: ismerethor-
dozók használata. Számí-
tógépek használata. 
Algoritmus követése, 
értelmezése, készítése.  
Matematikai modellek 
(pl. számítógépes prog-
ramok), alkalmazásuk 
módja, korlátai (pontos-
ság, értelmezhetőség).  
Modell (ábra, diagram) 
alkotása, értelmezése 
fogalmakhoz.  
Közelítő értékek megha-
tározása, egyenletek, 
egyenletrendszerek meg-
oldása, diagramok készí-
tése. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom, idegen nyelv, föld-
rajz: szövegfeldolgozás. 

Kulcsfogalmak/ Probléma, tervezés, megvalósítás, projektmunka. 

 



fogalmak 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Algoritmizálás és adatmodellezés Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás Algoritmus kódolása valamely fejlesztői környezetben. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi problémák algoritmizálása. Tervezési eljárások, az alulról felfelé 
építkezés és a lépésenkénti finomítás elveinek használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, megva-
lósítása számítógépen, a feladat megoldásához algoritmuselemek, algorit-
musok tervezése, végrehajtása, elemzése 
Tantárgyi problémák megoldási algoritmusainak tanulmányozása. 
Algoritmusok alkotása különböző tervezési eljárások segítségével, az alul-
ról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei. Algoritmusok megva-
lósítása. 
Néhány típusalgoritmus vizsgálata. 

Magyar nyelv 
ésirodalom, idegen 
nyelv, matematika, föld-
rajz: szövegfeldolgozás. 
 
Fizika, kémia: össze-
függések, folyamatok 
programozása. 

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény kapcsolata, 
megtervezése, értelmezése 
A beállítások értelmezése. 

 

Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése, használata. Adat-
modellezés, egyszerű modellek megismerése 
Különböző adattípusok használata a modellalkotás során. 

Magyar nyelv és iroda-
lom, idegen nyelv, ma-
tematika, földrajz: szö-
vegfeldolgozás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tantárgyi probléma, alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás elve, 
elemi adat, összetett adat, bemenő adat, eredmény. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése Órakeret  

7 óra 

Előzetes tudás Fejlesztői környezet ismerete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi szimulációs programok használata. Tantárgyi 
mérésekeredményeinek kiértékelése informatikai eszközökkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mérések és szimulációk, a paramétermódosítás hatásai, törvényszerűsé-
gek megfogalmazása, modellalkotás egyszerű tevékenységekre 
Tantárgyi szimulációs programok használata. 
A beállítások hatásainak megfigyelése, a tapasztalatok megfogalmazása. 
Tantárgyi mérésekeredményeinek kiértékelése informatikai eszközökkel. 

Fizika, kémia: természet-
tudományos folyamatok-
kal foglalkozó programok. 

 

 



Modellalkotás egyszerű tevékenységekre. Matematika: véletlen 
esemény, valószínűség. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Mérés, értékelés, eredmény, szimuláció, beállítás, modell. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Információkeresés, információközlési rendszerek Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás Információ keresése, a hiteles és nem hiteles információ megkülönböztetése, 
az információ kritikus értékelése.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, meghatározá-
sa, megkeresése, felhasználása. A dokumentumok önálló publikálása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Önálló információszerzés 
Információkeresési stratégia. 
Tartalomalapú keresés. 
Logikai kapcsolatok. 
A szükséges információ önálló meghatározása, a találatok szűkítése, 
kigyűjtése, felhasználása. 

Kémia, biológia, fizika: 
természettudományos 
projektek kidolgozása, 
pályázati anyagok készí-
tése. 
A számítógéppel segített 
tanulás módszereinek 
alkalmazása a mérés, in-
formációkeresés, bemuta-
tók és a kommunikáció 
segítésére.  
A problémamegoldásra 
irányuló, hatékony infor-
mációkeresés. 

Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a manipuláció felis-
merése 
A találatok elemzése, értékelése hitelesség szempontjából.  
A közlés céljának felismerése. 
A reklámok manipulatív tevékenységének felfedése. 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
egy esemény információi-
nak begyűjtése több pár-
huzamos forrásból, ezek 
összehasonlítása, elemzé-
se, az igazságtartalom 
keresése, a manipulált 
információ felfedése. 

A publikálás módszereinek megismerése 
Az elkészült dokumentumok publikálása hagyományos és elektronikus, 
internetes eszközökkel. 
Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok publi-
kálása az interneten. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak Manipulálás, kétirányú információáramlás, adatfeltöltés. 

 



 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Az információs technológián alapuló kommunikációs for-
mák 

Órakeret 
7 óra 

Előzetes tudás Az infokommunikációs eszközök ismerete. A modern infokommunikációs 
eszközök hatékony használata. A kommunikáció elméletének ismerete.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Online kommunikáció folytatása, csoportmunka végzése egy vagy több 
résztvevővel. A legújabb két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetősé-
gek, valamint az elektronikus médiumok megfelelő kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek megis-
merése 
Többrésztvevős beszélgetős, kommunikációs program használata.  
Csoportmunka az interneten.  

Idegen nyelvek: kommu-
nikáció külföldi partne-
rekkel. 

Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatásának 
vizsgálata 
A hagyományos infokommunikációs technológiák összehasonlítása az 
elektronikus és internetes lehetőségekkel.  
A túlzott internethasználattól kialakuló káros életformák azonosítása, a 
függőség elhárítása. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak Kommunikációs program. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél  Médiainformatika Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás A legújabb infokommunikációs technológiák használata, alkalmazása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az új elektronikus és internetes médiumok készségszintű használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hagyományos médiumoktól különböző, informatikai eszközöket alkal-
mazó lehetőségek, azok felhasználása a megismerési folyamatban 
Információszerzés internetes portálokról, médiatárakból, elektronikus 
könyvtárakból. 

Földrajz: tájékozódás 
GPS segítségével. Hely-
meghatározás, ideális 
útvonalválasztás.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak Hírportál, médiatár, e-book, hangos könyv. 

 

 



Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok. 
A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges meghi-
básodások. A problémák megoldása érdekében alkalmazott eljárások.  
Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési módok 
megfigyelése, véleményezése.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 
Az információforrások hitelességének értékelése. 
Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 
Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 
Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak fel-
ismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az információhitelesség megőrzési 
technikáival való megismerkedés 
Adatvédelmi fogalmak ismerete. 
Az információforrások hitelességének értékelése. 
Informatikai eszközök etikus használata. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: részvétel a 
társadalmi felelősségvál-
lalásban. 

Szerzői jogi alapfogalmak. Az infokommunikációs publikálási szabályok 
megismerése 
Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 
Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: a célnak meg-
felelő információforrá-
sok, eszközök, módsze-
rek kiválasztása.  
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: a források megjelö-
lése, az idézés formai és 
etikai szabályai, jegyze-
tek készítése, netikett. A 
forráskritika technikái. 

Az információ és az informatika gazdaságra, környezetre, kultúrára, sze-
mélyiségre, egészségre gyakorolt hatásának megismerése 
A globális információs társadalom jellemzői. 
Az informatikai kultúra jellemzői. 
Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak 
felismerése. 
Az informatikai eszközök használatának következményei a személyiségre 
és az egészségre vonatkozóan. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: a fenntartható-
ság értékének és érdeké-
nek elfogadása, tudatos 
és cselekvő részvétel az 
emberi környezet állapo-
tának megőrzésében, 
javításában. 
 
Fizika, biológia-
egészségtan, kémia: a 
számítógéppel segített 

 



tanulás módszereinek 
alkalmazása a mérés, az 
információkeresés, a 
bemutatók és a kommu-
nikáció segítésére.  
Információs- és kommu-
nikációs rendszerek fel-
építése, jelentőségük. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: az információs 
kommunikációs társada-
lom műfajainak megfele-
lő olvasási szokások 
gyakorlása, az ezekhez 
kapcsolódó tipikus hibák 
és veszélyek felismerése, 
kiküszöbölése. 
 
Matematika: matematikai 
modellek (pl. nyitott 
mondatok, gráfok, soro-
zatok, függvények, függ-
vényábrázolás, számító-
gépes programok, statisz-
tikai elemzések), alkal-
mazásuk módja, korlátai 
(pontosság, értelmezhe-
tőség). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Információs társadalom, informatikai biztonság, informatikai kultúra, informá-
ciókezelés, adatvédelem, netikett, szerzői jog, szerzői alkotás, plágium, köz-
kincs, szabad felhasználás. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Az e-szolgáltatások szerepe és használata Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes tapasztalatok, vélemé-
nyek gyűjtése, tapasztalatok cseréje. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások szerepének felismerése, a szolgáltatások kriti-
kus használata. 
A fogyasztói viselkedést meghatározó módszerek felismerése a médiában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az e-szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek megismerése.  
Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének 
felismerése. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: a mindennapi 
tevékenységekben és a 

 



Elektronikus szolgáltatások megismerése, kritikus használata, értékelése. 
Az elektronikus szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek felismerése. 

fogyasztói szokásokban 
megnyilvánuló egészség- 
és környezettudatosság. 
Összetett technológiai, 
társadalmi és ökológiai 
rendszerek elemzése. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák felismerése a médiában 
Fogyasztói szükségletek azonosítása. 
A fogyasztói viselkedést befolyásoló módszerek megfigyelése és azonosí-
tása. Tudatos vásárlókép kialakítása. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: a környezetre 
és az emberi egészségre 
gyakorolt hatások. Tuda-
tos vásárlás, fogyasztói 
szokások. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: a manipulációs 
szándék, a hibás követ-
keztetések és a megala-
pozatlan ítéletek felisme-
rése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, leiratko-
zás, azonosító, jelszó, kritikus használat. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Könyvtári informatika Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
Katalógus önálló használata. A települési könyvtár önálló használata. Önálló 
kézikönyv-használat. A felhasznált irodalom jegyzékének összeállítása segít-
séggel. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtári rendszer szolgáltatásai és a különböző információforrások önálló 
felhasználása tanulmányi és egyéb feladatokhoz. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok, információs intézmények 
A könyvtári rendszer szerepének, lehetőségeinek megismerése. 
A települési közkönyvtár önálló használata. 
Könyvtárlátogatás.  

Magyar nyelv és iroda-
lom: a tanulási képesség 
fejlesztése, kulturált 
könyvtárhasználat. 

Könyvtári szolgáltatások 
A könyvtári információs rendszer szolgáltatásainak rendszerezése, fel-
használása a tanulásban.  
A könyvtárközi kölcsönzés funkciójának megértése. 
Könyvtári és közhasznú adatbázisok használati útmutató segítségével 
történő önálló használata. 
Rendszeres, a céloknak megfelelő könyvtár- és internethasználat. 

Magyar nyelv és iroda-
lom: könyvtárhasználat. 
 
Ének-zene: a könyvtár és 
az internet felhasználása. 

Információkeresés Magyar nyelv és iroda-

 



A médiumok, közléstípusok tartalmi megbízhatósága. 
Információkeresési stratégiák ismerete. 
Önálló információszerzés katalógusokból, adatbázisokból, általános és 
ismeretterjesztő művekből. 
Releváns információk kiválasztása hagyományos és elektronikus informá-
cióhordozókból. 
Az iskolai tananyag elmélyítése és kibővítése önálló könyvtári kutató-
munkával. 

lom: a könyvtári infor-
mációkeresés. 
Az internetes adatgyűjtés 
technikái, linkek haszná-
lata. 
Adatkeresés, anyaggyűj-
tés nyomtatott és elektro-
nikus források segítségé-
vel; egynyelvű szótárak, 
értelmező szótárak; sze-
lekció, értékelés, elren-
dezés. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: ismeretszerzés szak-
tudományi munkákból. 
 
Fizika, kémia, biológia-
egészségtan: az ismeret-
szerzés folyamatának és 
eredményének kritikus 
értékelése. 
A problémamegoldásra 
irányuló, hatékony in-
formációkeresés. 
 
Vizuális kultúra: tájéko-
zódás valamely Európán 
kívüli kultúra művészeté-
ről a történelmi, kultúr-
történeti összefüggések 
figyelembevételével. 
 
Ének-zene: zenei doku-
mentumok gyűjtése. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: a személyes 
pályatervnek, elképzelé-
seknek, szükségleteknek 
megfelelő információ-
szerzés. 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 
A hiteles forrás jellemzőinek ismerete. 
Forrástípusok rendszerezése információs értékük szerint. 
A talált információk kritikus értékelése. 

Matematika: ismerethor-
dozók használata. Köny-
vek (pl. matematikai 
zsebkönyvek, szakköny-

 



Időszaki kiadványok önálló használata. 
Elektronikus könyvek, digitalizált dokumentumok. 
Az egyes tudományterületek alapvető segédkönyvtípusainak ismerete, 
önálló használata. 

vek, ismeretterjesztő 
könyvek, lexikonok, 
feladatgyűjtemények, 
táblázatok, képletgyűjte-
mények). 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: segédkönyvek, ké-
zikönyvek, szótárak, 
lexikonok használata, 
ismeretlen kifejezések 
jelentésének önálló meg-
keresése egynyelvű szó-
tárakban. 
Az elektronikus tömeg-
kommunikáció és az 
irodalom kölcsönhatásá-
nak új jelenségei. 
 
Földrajz: tájékozódás a 
hazai földrajzi, környeze-
ti folyamatokról. Infor-
mációgyűjtés internetala-
pú szolgáltatásokkal: 
időjárási helyzetkép, 
útvonaltervező, valuta-
váltó. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: történelmi, társada-
lomtudományi, filozófiai 
és etikai kézikönyvek, 
atlaszok, lexikonok.  
 
Vizuális kultúra: a tö-
megkommunikáció for-
mái, a tömegkommuni-
kációt és a mediatizált 
nyilvánosságot jellemző 
tények, modellek. 
Az audiovizuális szöve-
gek, műsorok előállítását, 
nyelvi jellemzőit, közve-
títését és értelmezését 
leíró fontosabb fogalmak 
és alapvető összefüggé-

 



sek. 

Forráskiválasztás 
Komplex feladathoz történő, önálló forráskiválasztás a feladat céljának és 
a forrás információs értékének figyelembevételével. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: kérdések megfogal-
mazása a szerző esetleges 
elfogultságaira, tájéko-
zottságára, rejtett szán-
dékaira stb. vonatkozóan. 
Az adott téma tanulmá-
nyozásához leginkább 
megfelelő térkép kivá-
lasztása. 
Különböző szövegek, 
hanganyagok, filmek stb. 
vizsgálata a történelmi 
hitelesség szempontjából. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: verbális és nem 
verbális (hangzó, képi és 
digitális) információk 
gyűjtése, szelekciója, 
rendszerezése, kritikája 
és felhasználása. 
 
Vizuális kultúra: infor-
mációforrások szűrésé-
nek szempontjai. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 
Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése folyóiratcikkekről. 
Az interneten megjelent források hivatkozási technikájának megismerése, 
segítséggel való alkalmazása. 
Hivatkozásjegyzék, irodalomjegyzék készítése. 
A források alkotó felhasználása az etikai normák követésével. 

Magyar nyelv és iroda-
lom: a források megjelö-
lése, az idézés formai és 
etikai szabályai, jegyze-
tek készítése, netikett. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Könyvtári rendszer, múzeum, levéltár, információkeresési stratégia, rejtett bib-
liográfia, relevancia, kritikus forráshasználat, hivatkozás, plágium, hitelesség, 
önművelés, egész életen át tartó tanulás. 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 
ismerje különböző informatikai környezetek ergonomikus kialakításának 
szempontjait; 
ismerje a számítógép és perifériái működési elveit; 
ismerje a számítógép főbb egységeit, azok jellemzőit; 
tudjon alapvető szervizműveleteket végrehajtatni; 
ismerjen hardveres vagy szoftveres adatvédelmi megoldásokat. 
 

 



A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 
ismerje az összetett dokumentum formázásához szükséges eszközöket; 
tudjon dokumentumot stílusokkal formázni; 
tudjon körlevelet készíteni; 
tudjon multimédiás dokumentumot készíteni; 
ismerje a médiaszerkesztő programok fontosabb szolgáltatásait; 
legyen képes táblázatkezelővel tantárgyi vagy hétköznapi élethez kapcsolódó 
feladatokat megoldani, egyszerű függvényeket alkalmazni; 
tudjon statisztikai számításokat végezni; 
tudjon adatokból megfelelő diagramokat készíteni; 
tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot; 
tudjon adattáblák között kapcsolatokat felépíteni, adatbázisokból lekérdezéssel 
információt nyerni; 
tudja az adatbázisból nyert adatokat esztétikus, használható formába rendezni. 
 
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel téma-
kör végére 
tudjon algoritmusokat készíteni,  
legyen képes a probléma megoldásához szükséges eszközöket kiválasztani; 
legyen képes tantárgyi problémák megoldásának tervezésére és megvalósításá-
ra; 
ismerjen és használjon tantárgyi szimulációs programokat; 
legyen képes tantárgyi mérésekeredményeinek kiértékelésére; 
legyen képes csoportban tevékenykedni. 
 
A tanuló az infokommunikáció témakör végére 
legyen képes információkat szerezni, azokat hagyományos, elektronikus vagy 
internetes eszközökkel publikálni; 
legyen képes társaival kommunikálni az interneten, közös feladatokon dolgoz-
ni;  
tudja használni az újabb informatikai eszközöket, információszerzési technoló-
giákat. 
 
A tanuló az információs társadalom témakör végére 
ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 
legyen képes értékelni az információforrásokat; 
ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 
ismerje a szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmakat; 
ismerje az infokommunikációs publikálási szabályokat; 
ismerje fel az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatása-
it; 
ismerje fel az informatikai eszközök használatának a személyiséget és az egés-
zséget befolyásoló hatásait; 
ismerje fel az elektronikus szolgáltatások szerepét, 
legyen képes néhány elektronikus szolgáltatás kritikus használatára; 
ismerje fel az elektronikus szolgáltatások jellemzőit, előnyeit, hátrányait; 
ismerje fel a fogyasztói viselkedést befolyásoló módszereket a médiában; 

 



ismerje fel a tudatos vásárló jellemzőit. 
 
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 
legyen képes bármely, a tanulmányaihoz kapcsolódó feladata során az informá-
ciós problémamegoldás folyamatát önállóan, alkotóan végrehajtani; 
legyen tisztában saját információkeresési stratégiáival, tudja azokat tudatosan 
alkalmazni, legyen képes azokat értékelni, tudatosan fejleszteni. 

 

A továbbhaladás feltételei: 
Legyen képes egy probléma megoldásához kiválasztani az általa ismert eszközök, programok, alkal-
mazások és módszerek közül a megfelelőt. Legyen tudomása az intelligens eszközökről és növekvő 
jelentőségükről. 
 
Legyen képes különféle formákban megfogalmazni a környezetében, az iskolában előforduló tevé-
kenységek algoritmizálható részeit. Helyesen használja a logika bizonyos elemeit (és, vagy, nem, ha 
… akkor …). A problémamegoldás során ismerje fel az adatok közötti összefüggéseket. Ismerje fel az 
adatok és az eredmények kapcsolatát. Egyszerű feladat megoldásához legyen képes algoritmust készí-
teni, és az algoritmust megvalósítani számítógépen (a használt fejlesztő rendszerrel). Legyen képes 
értelmezni a programok által szolgáltatott válaszokat. 
 
Kísérletezzen egyszerű folyamatok számítógépes modelljeivel, figyelje meg a paraméterek módosítá-
sának hatását. 
 
A tanuló ismerje a közvetett (technikai) kommunikáció modelljét és néhány eszközét. Legyen jártas a 
hálózat alapszolgáltatásainak önálló használatában. Tudjon adatokat megkeresni, letölteni és elhelyez-
ni az interneten. Tudjon kapcsolatot teremteni másokkal a hálózat révén: csoportos kommunikációs 
formák, elektronikus levelezés. Tudja használni a mobilkommunikáció lehetőségeit. 
 
 
11. évfolyam 

Évi óraszám: 72 óra 
HT szerint 10%: 0 óra 
HT szerint szabadon tervezett: 0 óra 
HT szerint emeltszint számára: 72 óra 
Célok, fejlesztési feladatok 
Az informatika gyakorlatorientált tantárgy, ami nem csak azt jelenti, hogy jelentős a számítógépes 
gyakorlati tevékenység, hanem azt is, hogy a feladatok zöme a hétköznapi élettel, a közösségi, iskolai 
és családi életvitellel, a munkával, alkotással és tanulással kapcsolatos. Mindez kitűnő lehetőséget 
teremt a szociális és állampolgári kompetenciák fejlesztésére. Az IKT eszközök gyakori használata 
megköveteli, hogy az egyén rendelkezzen a biológiai és mentális egészség megőrzésének képességé-
vel, ugyanis a túlzott informatikai eszközhasználat egészségkárosító és függőséget okozhat. Az inter-
net soha nem látott mértékben lehetővé teszi más társadalmak és kultúrák megismerését és elismerését, 
ezzel hozzájárul a globalizációhoz és az állampolgári kompetencia fejlesztéséhez. Az információ nyil-
vánossá válása lehetőséget ad a demokrácia erősítésére. 
 
Az informatikaoktatás hozzájárul az állampolgári kompetencia fejlesztéséhez, amennyiben külön fog-
lalkozik az informatika kultúrtörténetével és az információs társadalommal, kiemelve az informatika 
jogi és etikai vonatkozásait. Az informatikai kompetenciák szükségesek a munka világának szinte 
minden információkezelést és szellemi tevékenységet igénylő területén. 
 

 



Az informatikaoktatás elősegíti a kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia tudatos fejlesz-
tését is. A gyakorlati feladatok megoldása során olyan készségeket és képességeket fejleszt, mint a 
tervezés, szervezés, irányítás, elemzés, kommunikálás, a tapasztalatok értékelése, egyénileg és csapat-
ban történő munkavégzés. Az informatikaoktatás tág lehetőségeket teremt az innovatív és kreatív 
problémamegoldásra. 
 
Az információs termékek alkotása, tervezése és gyártása során fontos szempont a mű, illetve a doku-
mentum esztétikai megjelenése és kifejezőképessége. (Gondoljunk a könyvkiadásra, a multimédiára 
vagy a webhelyekre.) Rohamosan fejlődik a digitális vagy digitalizált műalkotások, illetve művészetek 
száma is. Az informatikaoktatás az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetencia-
fejlesztésének egyik korszerű területe. 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Az informatikai eszközök használata Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. 
Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásáról szerzett ismeretek. 
Az informatikai eszközök használata és működési elveinek ismerete. 
Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásainak hasz-
nálata. 
Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és 
szoftvereszköz kiválasztása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az informatikai környezet tudatos alakítása. 
Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. 
A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük fizi-
kai alapjai. 
Az operációs rendszer, a számítógépes hálózat, valamint a kapcsolódó egyéb 
szolgáltatások megismerése és használata. 
Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztási szempontjainak 
megismerése. 
Az adatok biztonságos tárolása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az informatikai környezet tudatos alakítása 
Különböző (személyes, otthoni, iskolai, munkahelyei) informatikai kör-
nyezetek kialakításának szempontjai. 

 

Az egészséges munkakörnyezet megteremtése 
Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes mun-
kakörnyezet kialakítása. 

Biológia-egészségtan: az 
érzékszervek védelmét 
biztosító szabályok, he-
lyes szokások; a környe-
zeti állapot és az ember 
egészsége közötti kapcso-
lat, igény az egészséges 
életkörülményekre. 

A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük 
fizikai alapjai 
A számítógép felépítésének, fő egységeinek megismerése, az alaplap, a 

Fizika, kémia: elektro-
mágnesesség, optika, fél-
vezetők, folyadékkristá-

 



processzor, a memória főbb jellemzői. 
Bemeneti és kimeneti perifériák, adathordozó eszközök használata, mű-
ködési elve. 
Alapvető szervizműveletek. 

lyok, színek, festékek, 
analóg és digitális jelek. 

Az operációs rendszer, a számítógépes hálózat, valamint a kapcsolódó 
egyéb szolgáltatások megismerése és használata 
Az operációs rendszer és a segédprogramok kezelése, szolgáltatásai (pél-
dául: biztonsági másolat). A hálózatok felépítése. A helyi számítógépes 
hálózat kezelése és szolgáltatásai. Adatbiztonság és a kártékony progra-
mok. 

 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása 
Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztási szempontja-
inak megismerése. 

 

Az adatok biztonságos tárolása 
Az adatok biztonságos tárolásának szoftveres és hardveres biztosítása.  
Fájlok illetéktelenek által történő hozzáférésének megakadályozása. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Adatvédelem, adatbiztonság.  

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létreho-
zása 

Órakeret 
33 óra 

Előzetes tudás 

Rajzos–szöveges, táblázatos dokumentumok létrehozása, átalakítása, formá-
zása. 
A dokumentumtípusok ismerete. 
Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek készítése. 
Előadások, bemutatók készítése.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetettebb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 
Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum célsze-
rű kiválasztása. 
Multimédiás dokumentumok készítése. 
Interaktív anyagok, bemutatók készítése. 
A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása és 
komplex használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása 
Élőfej, élőláb, hasábok, oldalbeállítás, tartalomjegyzék. 
Stílusok, sablonok alkalmazása. 
Körlevél készítése.  
Személyes dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása (például: 
szakmai önéletrajz, kérvény) készítése. 
Dokumentumok nyomtatási beállításai. 

Fizika, kémia, biológia-
egészségtan: projektmun-
ka elkészítése; kísérlet 
vagy vizsgálat jegyző-
könyvének elkészítése. 
 
Vizuális kultúra: gyűjtött 
információ- és képanyag-
ból írásos összefoglaló 

 



készítése. Médiahaszná-
lat. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: szövegalkotás a 
társadalmi (közösségi) 
élet különböző területein 
a papíralapú és az elekt-
ronikus műfajokban (pl. 
levél, önéletrajz, kérvény, 
pályázat, motivációs le-
vél, blog, web 2.0). 

Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum cél-
szerű kiválasztása 
Egyénileg készített, letöltött elemek (zene, fénykép, film, animáció stb.) 
elhelyezése közös multimédiás dokumentumban. 
Szöveg, kép elhelyezése a dokumentumban. 

Magyar nyelv és iroda-
lom: szövegalkotás; váz-
lat készítése, használata. 
 
Fizika, kémia, biológia-
egészségtan: vizsgálatok 
eredményének prezentá-
lása; projektmunka bemu-
tatása. 

Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemutatók 
készítése  
Képszerkesztők fontosabb szolgáltatásai (például: vágás, retusálás, fények 
és színek módosítása, transzformálás, konvertálás). 
Hangszerkesztő program használata. 
Utómunka egy videoszerkesztő programmal. 
A weblapkészítés alapjai. 

Ének-zene: saját munkák, 
gyűjtések felhasználása 
az elektronikus hangala-
kítás során. 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása és 
komplex használata. 
Összetett dokumentum önálló elkészítése. 
Formátumok közötti konvertálás. 

Vizuális kultúra: mozgó-
képi szövegkörnyezetben 
megfigyelt emberi kom-
munikáció értelmezése. 
Szövegkörnyezetben 
megfigyelt egyszerűbb 
(teret és időt formáló) 
képkapcsolatok, kép- és 
hangkapcsolatok értelme-
zése.  
Átélt, elképzelt vagy 
hallott egyszerűbb ese-
mények mozgóképi meg-
jelenítésének megterve-
zése, esetleg kivitelezése 
az életkornak megfelelő 
szinten (például story-
board, animáció, interjú).  

 



 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés Órakeret 

33 óra 

Előzetes tudás 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök, illetve 
módszerek ismerete. 
Adatok grafikus ábrázolása, következtetések levonása. 
Az adatbázisból való információszerzés módjainak ismerete. 
A megtalált információ rögzítése, értelmezése, feldolgozása. 
Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interneten. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát végző eszközök kezelése. 
Statisztikai jellemzők kiszámolása, következtetések levonása.  
Adatbázisokból, számítógépes hálózatokból való információszerzés megis-
merése. 
Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása. 
Térinformatikai alapismeretek. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát végző eszközök kezelése 
A hétköznapi életben előforduló problémák megoldása.  
Tantárgyi feladatok megoldása.  
Függvények használata. 

Matematika: kamatos 
kamat számítása, befekte-
tésekkel, hitelekkel kap-
csolatos számítások. 

Statisztikai jellemzők kiszámolása, következtetések levonása 
Statisztikai függvények használata táblázatkezelőkben. 
Az adatok grafikus szemléltetése. 

Matematika: számok, 
műveletek, egyéb mate-
matikai szimbólumok (pl. 
képek, szakaszos ábrák, 
diagramok, táblázatok, 
műveletek, nyitott mon-
datok) alapján az általuk 
leírt valóságos helyzetek, 
történések, összefüggések 
elképzelése. 
 
Biológia-egészségtan, 
kémia, fizika: a természeti 
és technikai rendszerek 
állapotának leírására 
szolgáló szempontok és 
módszerek használata. 

Adatbázisokból, számítógépes hálózatokból való információszerzés meg-
ismerése 
Adatok rendezése, szűrés. 
Adattáblák összekapcsolása. 

Matematika, földrajz, 
fizika, kémia: táblázatok 
adatainak rendezése.  

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása  

 



Adatbázis létrehozása. 
Adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. 
Adatbázis feltöltése. 
Adatbázismodellek, alapfogalmak. Az adatbázis-kezelő főbb szolgáltatá-
sai. Adatbázis tervezése. Adattáblák közötti kapcsolatok. Adattípusok, 
táblák létrehozása. Űrlapok, interaktív adatkezelés. Egyszerű lekérdezé-
sek. Jelentés készítése, nyomtatása. Többtáblás lekérdezések. Szűrés, 
keresés, rendezés, összesítés. Az SQL használata. 

Térinformatikai alapismeretek 
Térképek és adatbázisok összekötési lehetőségei. 
Útvonalkeresők, térképes keresők használata. 

Fizika, földrajz, matema-
tika: a térbeli tájékozó-
dást szolgáló eszközök és 
módszerek alapjai és 
felhasználásuk. A GPS 
idő-, távolság- és sebes-
ségadatainak értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Adatbázis, relációs adatbázis, adat, adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. 

A továbbhaladás feltételei: 
Legyen tájékozott a média (internet, televízió, rádió) szerepéről. Ismerje a hagyományos médiumok 
elektronikus megfelelőit (például elektronikus könyv, folyóirat, zene). Ismerje és használja az interne-
tes portálokat, digitális fényképezést, a multimédiát. Ismerkedjen az új médiumokkal (virtuális való-
ság, interaktív média). Tudjon használni médiainformatikai eszközöket a tanulási folyamatban és a 
szabadidős tevékenységben. 
 
A tanuló ismerkedjen meg a számítástechnika történetével, a mai informatika alkalmazásaival és fej-
lődési irányaival. Ismerje meg és értékelje a magyar tudósok szerepét, tevékenységét a világ informa-
tikai kultúrájának fejlődésében. 
 
Tanulmányozza az informatika társadalmi szerepét, az információs társadalom főbb jellemzőit, az 
újonnan felmerülő pszichológiai és szociális kérdéseket. Ismerje a programok és adatok használatának 
jogi és etikai alapjait (szerzői jog, személyes adatok, hitelesség). Legyen tudatában a túlzott informati-
kai eszközhasználat egészségkárosító és a személyiségre káros hatásainak (pl. játék-függőség, gerinc 
vagy a szem károsodása). Legyen tájékozott az e-kereskedelemről. Tudjon terméket és szolgáltatást 
interneten rendelni, illetve vásárolni. 
 

 



 
12. évfolyam 

Évi óraszám: 64 óra 
HT szerint 10%: 0 óra 
HT szerint szabadon tervezett: 0 óra 
HT szerint emeltszint számára: 64 óra 
Célok, fejlesztési feladatok 
Az iskolai számítógépes hálózat, az internet és a könyvtár forrásközpontként történő felhasználásával 
fejleszteni kell az önműveléshez szükséges attitűdöket, képességeket és tanulási technikákat. A könyv-
tári informatikának fel kell készítenie a tanulókat az információk elérésére, kritikus kiválasztására, 
feldolgozására és közlésére. Cél az iskolai és más típusú könyvtárakban a könyvtári eszközökkel vég-
zett tevékenységek gyakoroltatása, tudatos és biztos használói magatartás kialakítása is. Mindehhez 
azonban nem elég az informatika tantárgy. A tanulóknak ismerniük és használniuk kell az informatikai 
eszközöket a különböző órákon és a felkészülésük során is. 
A Nemzeti alaptantervkiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek. Egyes kulcskompe-
tenciák meghatározó szerepe különösen megfigyelhető az aktív állampolgárságra és demokráciára 
nevelés, a gazdasági nevelés, a környezettudatosságra nevelés, a tanulás tanítása, a felkészülés a fel-
nőtt lét szerepeire, kiemelt fejlesztési feladataiban. Az informatikaoktatás és nevelés részben az isme-
retek szintjén, nagyrészt azonban a feladatmegoldások, problémamegoldások, alkalmazások szintjén 
építi be a kiemelt fejlesztési feladatokat napi gyakorlatába.  
Az informatikaoktatásban a differenciálás azt a célt szolgálja, hogy a tanulók érdeklődésüknek megfe-
lelően, minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. Ennek érdekében olyan differenciá-
lást kell alkalmazni, amely optimálisan alkalmazkodik az egyének tudásához, kompetenciáihoz, olyan 
szervezési irányítási és értékelési módokat kell alkalmazni, amelyek előmozdítják a tanulás belső mo-
tivációinak kialakulását és fejlesztését. Az egyéni és a kooperatív tanulási technikák, valamint az IKT 
alkalmazása erre különösen tág teret nyújt az informatikában. 
A tantárgy célja hogy megismertesse az informatika eszközeit, módszereit és fogalmait, amelyek lehe-
tővé teszik a tanulók helyes informatikai szemléletének kialakítását, tudásuknak, digitális kompetenci-
ájuk fejlesztését, alkalmazását más tantárgyakban, későbbi tanulmányaikban, a mindennapi életben, a 
szórakozásban és a munkában. Fontos, hogy a tanulóknak sikerélményük legyen az informatikaórá-
kon, és megfelelő motiváltsággal törekedjenek ismereteik folyamatos megújítására. Cél olyan attitűd 
kialakítása, hogy az egyén érezze, képes tevékenyen bekapcsolódni az egész világra kiterjedő infor-
mációs társadalomba. 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök 
kiválasztása 

Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás Algoritmusleíró eszközök ismerete és használata, egyszerűbb algoritmusok 
megírása. Fejlesztői környezet használata. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével történő 
megoldása csoportmunkában, a megoldáshoz szükséges algoritmusok készí-
tése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek komplex 
alkalmazása 
A problémamegoldáshoz szükséges informatikai eszközök kiválasztása. 
Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével történő 
megoldása, a megoldáshoz szükséges algoritmusok készítése. 

Matematika: ismerethor-
dozók használata. Számí-
tógépek használata. 
Algoritmus követése, 
értelmezése, készítése.  

 



Matematikai modellek, 
alkalmazásuk módja, 
korlátai (pontosság, ér-
telmezhetőség).  
 
Magyar nyelv és iroda-
lom, idegen nyelvek, ma-
tematika, földrajz: szö-
vegfeldolgozás. 

Problémák megoldása munkacsoportban. A problémamegoldó tevékeny-
ség tervezése 
Az iskolához és a köznapi élethez kapcsolódó problémák megoldásának 
tervezése és megvalósítása csoportmunkában.  
Projektmunkák informatikai eszközökkel történő kivitelezése. 

Matematika: ismerethor-
dozók használata. Számí-
tógépek használata. 
Algoritmus követése, 
értelmezése, készítése.  
Matematikai modellek 
(pl. számítógépes prog-
ramok), alkalmazásuk 
módja, korlátai (pontos-
ság, értelmezhetőség).  
Modell (ábra, diagram) 
alkotása, értelmezése 
fogalmakhoz.  
Közelítő értékek megha-
tározása, egyenletek, 
egyenletrendszerek meg-
oldása, diagramok készí-
tése. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom, idegen nyelv, föld-
rajz: szövegfeldolgozás. 

Kulcsfogal-
mak/fogalmak 

Probléma, tervezés, megvalósítás, projektmunka. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Algoritmizálás és adatmodellezés Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Algoritmus kódolása valamely fejlesztői környezetben. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi problémák algoritmizálása. Tervezési eljárások, az alulról felfelé 
építkezés és a lépésenkénti finomítás elveinek használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, meg-
valósítása számítógépen, a feladat megoldásához algoritmuselemek, algo-

Magyar nyelv 
ésirodalom, idegen 

 



ritmusok tervezése, végrehajtása, elemzése 
Tantárgyi problémák megoldási algoritmusainak tanulmányozása. 
Algoritmusok alkotása különböző tervezési eljárások segítségével, az alul-
ról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei. Algoritmusok meg-
valósítása. 
Néhány típusalgoritmus vizsgálata. 

nyelv, matematika, föld-
rajz: szövegfeldolgozás. 
 
Fizika, kémia: összefüg-
gések, folyamatok prog-
ramozása. 

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény kapcsolata, 
megtervezése, értelmezése 
A beállítások értelmezése. 

 

Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése, használata. Adat-
modellezés, egyszerű modellek megismerése 
Különböző adattípusok használata a modellalkotás során. 

Magyar nyelv és iroda-
lom, idegen nyelv, ma-
tematika, földrajz: szö-
vegfeldolgozás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tantárgyi probléma, alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás elve, 
elemi adat, összetett adat, bemenő adat, eredmény. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Fejlesztői környezet ismerete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi szimulációs programok használata. Tantárgyi 
mérésekeredményeinek kiértékelése informatikai eszközökkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mérések és szimulációk, a paramétermódosítás hatásai, törvényszerűsé-
gek megfogalmazása, modellalkotás egyszerű tevékenységekre 
Tantárgyi szimulációs programok használata. 
A beállítások hatásainak megfigyelése, a tapasztalatok megfogalmazása. 
Tantárgyi mérésekeredményeinek kiértékelése informatikai eszközökkel. 
Modellalkotás egyszerű tevékenységekre. 

Fizika, kémia: természet-
tudományos folyamatok-
kal foglalkozó programok. 

 
Matematika: véletlen 
esemény, valószínűség. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Mérés, értékelés, eredmény, szimuláció, beállítás, modell. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Információkeresés, információközlési rendszerek Órakeret 5 

óra 

Előzetes tudás Információ keresése, a hiteles és nem hiteles információ megkülönböztetése, 
az információ kritikus értékelése.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, meghatározá-
sa, megkeresése, felhasználása. A dokumentumok önálló publikálása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 



Önálló információszerzés 
Információkeresési stratégia. 
Tartalomalapú keresés. 
Logikai kapcsolatok. 
A szükséges információ önálló meghatározása, a találatok szűkítése, 
kigyűjtése, felhasználása. 

Kémia, biológia, fizika: 
természettudományos 
projektek kidolgozása, 
pályázati anyagok készíté-
se. 
A számítógéppel segített 
tanulás módszereinek 
alkalmazása a mérés, in-
formációkeresés, bemuta-
tók és a kommunikáció 
segítésére.  
A problémamegoldásra 
irányuló, hatékony infor-
mációkeresés. 

Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a manipuláció felis-
merése 
A találatok elemzése, értékelése hitelesség szempontjából.  
A közlés céljának felismerése. 
A reklámok manipulatív tevékenységének felfedése. 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
egy esemény információi-
nak begyűjtése több pár-
huzamos forrásból, ezek 
összehasonlítása, elemzé-
se, az igazságtartalom 
keresése, a manipulált 
információ felfedése. 

A publikálás módszereinek megismerése 
Az elkészült dokumentumok publikálása hagyományos és elektronikus, 
internetes eszközökkel. 
Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok publi-
kálása az interneten. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak Manipulálás, kétirányú információáramlás, adatfeltöltés. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Az információs technológián alapuló kommunikációs for-
mák 

Órakeret 
5 óra 

Előzetes tudás Az infokommunikációs eszközök ismerete. A modern infokommunikációs 
eszközök hatékony használata. A kommunikáció elméletének ismerete.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Online kommunikáció folytatása, csoportmunka végzése egy vagy több 
résztvevővel. A legújabb két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetősé-
gek, valamint az elektronikus médiumok megfelelő kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek megis-
merése 
Többrésztvevős beszélgetős, kommunikációs program használata.  
Csoportmunka az interneten.  

Idegen nyelvek: kommu-
nikáció külföldi partne-
rekkel. 

 



Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatásának 
vizsgálata 
A hagyományos infokommunikációs technológiák összehasonlítása az 
elektronikus és internetes lehetőségekkel.  
A túlzott internethasználatból kialakuló káros életformák azonosítása, a 
függőség elhárítása. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak Kommunikációs program. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Médiainformatika Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás A legújabb infokommunikációs technológiák használata, alkalmazása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az új elektronikus és internetes médiumok készségszintű használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hagyományos médiumoktól különböző, informatikai eszközöket alkal-
mazó lehetőségek, azok felhasználása a megismerési folyamatban 
Információszerzés internetes portálokról, médiatárakból, elektronikus 
könyvtárakból. 

Földrajz: tájékozódás 
GPS segítségével. Hely-
meghatározás, ideális 
útvonalválasztás.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak Hírportál, médiatár, e-book, hangoskönyv. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok. 
A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges meghi-
básodások. A problémák megoldása érdekében alkalmazott eljárások.  
Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési módok 
megfigyelése, véleményezése.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 
Az információforrások hitelességének értékelése. 
Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 
Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 
Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak fel-
ismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az információhitelesség megőrzési 
technikáival való megismerkedés 
Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: részvétel a 
társadalmi felelősségvál-

 



Az információforrások hitelességének értékelése. 
Informatikai eszközök etikus használata. 

lalásban. 

Szerzői jogi alapfogalmak. Az infokommunikációs publikálási szabályok 
megismerése 
Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 
Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: a célnak meg-
felelő információforrá-
sok, eszközök, módsze-
rek kiválasztása.  
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: a források megjelö-
lése, az idézés formai és 
etikai szabályai, jegyze-
tek készítése, netikett. A 
forráskritika technikái. 

Az információ és az informatika gazdaságra, környezetre, kultúrára, sze-
mélyiségre, egészségre gyakorolt hatásának megismerése 
A globális információs társadalom jellemzői. 
Az informatikai kultúra jellemzői. 
Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak 
felismerése. 
Az informatikai eszközök használatának következményei a személyiségre 
és az egészségre vonatkozóan. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: a fenntartható-
ság értékének és érdeké-
nek elfogadása, tudatos 
és cselekvő részvétel az 
emberi környezet állapo-
tának megőrzésében, 
javításában. 
 
Fizika, biológia-
egészségtan, kémia: a 
számítógéppel segített 
tanulás módszereinek 
alkalmazása a mérés, 
információkeresés, be-
mutatók és a kommuni-
káció segítésére.  
Információs- és kommu-
nikációs rendszerek fel-
építése, jelentőségük. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: az információs 
kommunikációs társada-
lom műfajainak megfele-
lő olvasási szokások 
gyakorlása, az ezekhez 
kapcsolódó tipikus hibák 
és veszélyek felismerése, 
kiküszöbölése. 
 
Matematika: matematikai 

 



modellek (pl. nyitott 
mondatok, gráfok, soro-
zatok, függvények, függ-
vényábrázolás, számító-
gépes programok, statisz-
tikai elemzések), alkal-
mazásuk módja, korlátai 
(pontosság, értelmezhe-
tőség). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Információs társadalom, informatikai biztonság, informatikai kultúra, informá-
ciókezelés, adatvédelem, netikett, szerzői jog, szerzői alkotás, plágium, köz-
kincs, szabad felhasználás. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Az e-szolgáltatások szerepe és használata Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes tapasztalatok, vélemé-
nyek gyűjtése, tapasztalatok cseréje. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások szerepének felismerése, a szolgáltatások kriti-
kus használata. 
A fogyasztói viselkedést meghatározó módszerek felismerése a médiában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az e-szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek megismerése.  
Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének 
felismerése. 
Elektronikus szolgáltatások megismerése, kritikus használata, értékelése. 
Az elektronikus szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek felismerése. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: a mindennapi 
tevékenységekben és a 
fogyasztói szokásokban 
megnyilvánuló egészség- 
és környezettudatosság. 
Összetett technológiai, 
társadalmi és ökológiai 
rendszerek elemzése. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák felismerése a médiában 
Fogyasztói szükségletek azonosítása. 
A fogyasztói viselkedést befolyásoló módszerek megfigyelése és azonosí-
tása. Tudatos vásárlókép kialakítása. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: a környezetre 
és az emberi egészségre 
gyakorolt hatások. Tuda-
tos vásárlás, fogyasztói 
szokások. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: a manipulációs 
szándék, a hibás követ-
keztetések és a megala-
pozatlan ítéletek felisme-
rése. 

 



Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, leiratko-
zás, azonosító, jelszó, kritikus használat. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Könyvtári informatika Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Katalógus önálló használata. A települési könyvtár önálló használata. Önálló 
kézikönyvhasználat. A felhasznált irodalom jegyzékének összeállítása segít-
séggel. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtári rendszer szolgáltatásai és a különböző információforrások önálló 
felhasználása tanulmányi és egyéb feladatokhoz. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok, információs intézmények 
A könyvtári rendszer szerepének, lehetőségeinek megismerése. 
A települési közkönyvtár önálló használata. 
Könyvtárlátogatás.  

Magyar nyelv és iroda-
lom: a tanulási képesség 
fejlesztése, kulturált 
könyvtárhasználat. 

Könyvtári szolgáltatások 
A könyvtári információs rendszer szolgáltatásainak rendszerezése, fel-
használása a tanulásban.  
A könyvtárközi kölcsönzés funkciójának megértése. 
Könyvtári és közhasznú adatbázisok használati útmutató segítségével 
történő önálló használata. 
Rendszeres, a céloknak megfelelő könyvtár- és internethasználat. 

Magyar nyelv és iroda-
lom: könyvtárhasználat. 
 
Ének-zene: a könyvtár és 
az internet felhasználása. 

Információkeresés 
A médiumok, közléstípusok tartalmi megbízhatósága. 
Információkeresési stratégiák ismerete. 
Önálló információszerzés katalógusokból, adatbázisokból, általános és 
ismeretterjesztő művekből. 
Releváns információk kiválasztása hagyományos és elektronikus informá-
cióhordozókból. 
Az iskolai tananyag elmélyítése és kibővítése önálló könyvtári kutató-
munkával. 

Magyar nyelv és iroda-
lom: a könyvtári infor-
mációkeresés. 
Az internetes adatgyűjtés 
technikái, linkek haszná-
lata. 
Adatkeresés, anyaggyűj-
tés nyomtatott és elektro-
nikus források segítségé-
vel; egynyelvű szótárak, 
értelmező szótárak; sze-
lekció, értékelés, elren-
dezés. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: ismeretszerzés szak-
tudományi munkákból. 
 
Fizika, kémia, biológia-

 



egészségtan: az ismeret-
szerzés folyamatának és 
eredményének kritikus 
értékelése. 
A problémamegoldásra 
irányuló, hatékony in-
formációkeresés. 
 
Vizuális kultúra: tájéko-
zódás valamely Európán 
kívüli kultúra művészeté-
ről a történelmi, kultúr-
történeti összefüggések 
figyelembevételével. 
 
Ének-zene: zenei doku-
mentumok gyűjtése. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: a személyes 
pályatervnek, elképzelé-
seknek, szükségleteknek 
megfelelő információ-
szerzés. 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 
A hiteles forrás jellemzőinek ismerete. 
Forrástípusok rendszerezése információs értékük szerint. 
A talált információk kritikus értékelése. 
Időszaki kiadványok önálló használata. 
Elektronikus könyvek, digitalizált dokumentumok. 
Az egyes tudományterületek alapvető segédkönyvtípusainak ismerete, 
önálló használata. 

Matematika: ismerethor-
dozók használata. Köny-
vek (pl. matematikai 
zsebkönyvek, szakköny-
vek, ismeretterjesztő 
könyvek, lexikonok, 
feladatgyűjtemények, 
táblázatok, képletgyűjte-
mények). 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: segédkönyvek, ké-
zikönyvek, szótárak, 
lexikonok használata, 
ismeretlen kifejezések 
jelentésének önálló meg-
keresése egynyelvű szó-
tárakban. 
Az elektronikus tömeg-
kommunikáció és az 
irodalom kölcsönhatásá-
nak új jelenségei. 
 

 



Földrajz: tájékozódás a 
hazai földrajzi, környeze-
ti folyamatokról. Infor-
mációgyűjtés internetala-
pú szolgáltatásokkal: 
időjárási helyzetkép, 
útvonaltervező, valuta-
váltó. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: történelmi, társada-
lomtudományi, filozófiai 
és etikai kézikönyvek, 
atlaszok, lexikonok.  
 
Vizuális kultúra: a tö-
megkommunikáció for-
mái, a tömegkommuni-
kációt és a mediatizált 
nyilvánosságot jellemző 
tények, modellek. 
Az audiovizuális szöve-
gek, műsorok előállítását, 
nyelvi jellemzőit, közve-
títését és értelmezését 
leíró fontosabb fogalmak 
és alapvető összefüggé-
sek. 

Forráskiválasztás 
Komplex feladathoz való önálló forráskiválasztás a feladat céljának és a 
forrás információs értékének figyelembe vételével. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: kérdések megfogal-
mazása a szerző esetleges 
elfogultságaira, tájéko-
zottságára, rejtett szándé-
kaira stb. vonatkozóan. 
Az adott téma tanulmá-
nyozásához leginkább 
megfelelő térkép kivá-
lasztása. 
Különböző szövegek, 
hanganyagok, filmek stb. 
vizsgálata a történelmi 
hitelesség szempontjából. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: verbális és nem 

 



verbális (hangzó, képi és 
digitális) információk 
gyűjtése, szelekciója, 
rendszerezése, kritikája 
és felhasználása. 
 
Vizuális kultúra: infor-
mációforrások szűrésé-
nek szempontjai. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 
Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése folyóiratcikkekről. 
Az interneten megjelent források hivatkozási technikájának megismerése, 
segítséggel való alkalmazása. 
Hivatkozásjegyzék, irodalomjegyzék készítése. 
A források alkotó felhasználása az etikai normák követésével. 

Magyar nyelv és iroda-
lom: a források megjelö-
lése, az idézés formai és 
etikai szabályai, jegyze-
tek készítése, netikett. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Könyvtári rendszer, múzeum, levéltár, információkeresési stratégia, rejtett bibli-
ográfia, relevancia, kritikus forráshasználat, hivatkozás, plágium, hitelesség, 
önművelés, egész életen át tartó tanulás. 

 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 
ismerje az összetett dokumentum formázásához szükséges eszközöket; 
tudjon dokumentumot stílusokkal formázni; 
tudjon körlevelet készíteni; 
tudjon multimédiás dokumentumot készíteni; 
ismerje a médiaszerkesztő programok fontosabb szolgáltatásait; 
legyen képes táblázatkezelővel tantárgyi vagy hétköznapi élethez kapcsolódó 
feladatokat megoldani, egyszerű függvényeket alkalmazni; 
tudjon statisztikai számításokat végezni; 
tudjon adatokból megfelelő diagramokat készíteni; 
tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot; 
tudjon adattáblák között kapcsolatokat felépíteni, adatbázisokból lekérdezéssel 
információt nyerni; 
tudja az adatbázisból nyert adatokat esztétikus, használható formába rendezni. 
 
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel téma-
kör végére 
tudjon algoritmusokat készíteni,  
legyen képes a probléma megoldásához szükséges eszközöket kiválasztani; 
legyen képes tantárgyi problémák megoldásának tervezésére és megvalósításá-
ra; 
ismerjen és használjon tantárgyi szimulációs programokat; 
legyen képes tantárgyi mérésekeredményeinek kiértékelésére; 
legyen képes csoportban tevékenykedni. 
 
A tanuló az infokommunikáció témakör végére 
legyen képes információkat szerezni, azokat hagyományos, elektronikus vagy 

 



internetes eszközökkel publikálni; 
legyen képes társaival kommunikálni az interneten, közös feladatokon dolgoz-
ni;  
tudja használni az újabb informatikai eszközöket, információszerzési technoló-
giákat. 
 
A tanuló az információs társadalom témakör végére 
ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 
legyen képes értékelni az információforrásokat; 
ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 
ismerje a szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmakat; 
ismerje az infokommunikációs publikálási szabályokat; 
ismerje fel az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatása-
it; 
ismerje fel az informatikai eszközök használatának a személyiséget és az egés-
zséget befolyásoló hatásait; 
ismerje fel az elektronikus szolgáltatások szerepét, 
legyen képes néhány elektronikus szolgáltatás kritikus használatára; 
ismerje fel az elektronikus szolgáltatások jellemzőit, előnyeit, hátrányait; 
ismerje fel a fogyasztói viselkedést befolyásoló módszereket a médiában; 
ismerje fel a tudatos vásárló jellemzőit. 
 
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 
legyen képes bármely, a tanulmányaihoz kapcsolódó feladata során az infor-
mációs problémamegoldás folyamatát önállóan, alkotóan végrehajtani; 
legyen tisztában saját információkeresési stratégiáival, tudja azokat tudatosan 
alkalmazni, legyen képes azokat értékelni, tudatosan fejleszteni. 

A továbbhaladás feltételei: 
A tanuló rendszeresen használja az iskolai könyvtárat, mint információs-tanulási forrásközpontot, 
vegye igénybe szolgáltatásait. Alkalmazza a könyvtárhasználat szabályait, informatikai eszköztudását, 
és a megfelelő viselkedés normáit. Ismeretei bővítéséhez, tanulási feladataihoz szerezzen jártasságot a 
könyv- és médiatár, az internet és az elektronikus könyvtár használatában. Feladatai megoldásához 
rendszeresen használja a folyóiratokat, lexikonokat, szótárakat, kézikönyveket, az ismeretterjesztő 
irodalmat, a különböző médiumokat, valamint az interaktív multimédiát. A dokumentumtípusok isme-
retében legyen képes azok önálló használatára. Ismerje a könyvtártípusokat, a kézikönyvtár informá-
lódásban betöltött szerepét. Tudjon különböző szempontok szerint dokumentumokat keresni nyilván-
tartásokban, a könyvtár adatbázisaiban, katalógusaiban. Tudjon forrást és információt keresni a tájé-
koztató eszköznek megfelelő keresési módszerek alkalmazásával. Tudjon a dokumentumokból idézni, 
és a forrásokra szabályosan, etikusan hivatkozni. Tudjon feladata megoldásáról beszámolni a különbö-
ző forrásokból szerzett információk elemzése és feldolgozása alapján. 

 



TESTNEVELÉS ÉS SPORT 

Célok, feladatok: 
A testnevelés és sport műveltségtartalma – már a korosztály kritikus gondolkodására alapozva 
– ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés alkalmazásához 
szükséges ismereteket és a mozgásos tevékenységeket, és az ehhez tartozó kompetenciákat. 
Ebben a szakaszban a munkaerőpiac kompetenciaelvárásai és a NAT-nak megfelelő, összegző 
sportműveltség, sportágismeret határozzák meg a tanulás-tanítás tartalmait. Cél az önálló fele-
lősségvállalás, a munkavállalásra alkalmasság, a munkabírás, a tanulás és mozgás helyes ará-
nya, a választás kialakítása a saját előnyben részesített rekreációs terület irányába, és az azok-
kal kapcsolatos tudás összefoglalása, továbbfejlesztése. A műveltségterület ebben az életsza-
kaszban közvetíti a civilizációs betegségek ismeretét, felismerési módjait, az ezek elleni küz-
delem lehetőségét, módját. 
 
A diák alapvetően képessé válik az eddig megszerzett tudás, kompetenciák birtokában tárgyi 
tudása továbbfejlesztésére, valamint felelősen végig tudja gondolni a jövőjét sarkalatosan be-
folyásoló események fontosságát, azok szerepét. A kerettantervben megjelenő mozgásos és 
elméleti tartalmak sikeres felhasználása érdekében inkább a tanulónak a változó körülmé-
nyekhez kapcsolódó alkalmazkodóképessége, és nem a mozgásreprodukáló képességét fej-
lesztjük. A különböző testgyakorlási formák hozzájárulnak az általános értékteremtés mellett 
a közös és az egyéni érdekek képviseletéhez, valamint erősítik a tantárgy alapvető és aktuális 
motivációs tényezőit, pl. ötletszerzés, élményszerzés, jókedv, kaland, testformálás, fogyókúra, 
párválasztás, kikapcsolódás, feszültséglevezetés, örömszerzés, baráti kör, önmegvalósítás, 
teljesítménykontroll, sportolási divatok. 
 
Az elvárt célállapotban a középfokú tanulmányait befejező fiatal képes a mozgáskommuniká-
ció sokoldalú felhasználására, az iskolai testnevelésben tanult testgyakorlati ágak technikájá-
nak teljesítményhez kötött bemutatására, a testi képességekhez, az egészséges életmódhoz 
kapcsolódó ismeretek alkotó felhasználására, az egyéni és társas játékok, sporttevékenységek 
szervezéséhez szükséges ismeretek átadására és bemutatására. 
 
A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű motoros tanulást. 
Az egységesség és differenciáláselvét az általa vezérelt gyakorlatok során a legfőbb értékek közé so-
rolja. Ebben az oktatási szakaszban is megkülönböztetett figyelmet fordít a belső, didaktikai differen-
ciálásra. A differenciálás alappillérei a tanulói képességek különbözősége, a motivációs háttér és a 
testneveléshez kapcsolódó egyéni célok. A fejlesztő munka igazodik a tanulásban mutatkozó alapvető 
tendenciákhoz, de az oktatási-nevelési folyamatban bekövetkező változásokhoz is. A belső didaktikai 
differenciálás emeli a motoros tanulás, de egyúttal a személyiségfejlesztés egyéb dimenzióiban bekö-
vetkező fejlesztés hatásfokát is. 
 
A közoktatási folyamat kimeneti szakaszához közeledve a tudatosan tervezett, rendszeres 
képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, a sportkultúrát és sportműveltséget fejlesztő 
szabály-, élettani, anatómiai, illetve sporttörténeti oktatás, megteremtve a szükséges alapot és 
lehetőséget a közép- és emelt szintű érettségi vizsga sikeres teljesítéséhez, valamint a demok-
ráciára nevelés és azerkölcsi nevelés segítéséhez. Az évfolyamszakasz végén – amely az álta-
lános műveltséget elmélyítő, pályaválasztási szakasznak tekinthető – előtérbe lép a pályaori-
entáció,a saját életút irántifelelősségvállalás. A tanulók értik, tudják a kultúra és a testkultúra 
kapcsolatrendszerét, a mozgásigény és mozgásszükséglet alakulását a biológiai fejlődéssel 
összhangban, az önálló testedzés elméleti és gyakorlati alapjait, a testi képességek és a moz-

 



gásműveltség fejlesztésének módozatait, a testi és a lelki egészség megőrzésére vonatkozó 
elméleti és kivitelezésbeli lehetőségeket, valamint ismerjék a szükséges prevenciós folyama-
tok és tevékenységek kialakítását. Az alternatív, szabadtéri sportok kapcsán megfelelő hang-
súlyt kap a környezettudatos nevelés is. 
 
Mindezek adják az egészségtudatos, sportos felnőtt élet megélésének bázisát. Megteremtik az 
élethosszig tartó mozgásos tevékenységekhez szükséges felelős döntések elegendő és rugal-
masan bővíthető információs készletét – kiteljesedik az önértékelés. Kialakul a társas viszo-
nyokba ágyazott személyes identitás, és képessé válnak a fiatalok arra, hogy a sportbeli sze-
mélyes élményeiket szimbolikus síkon értelmezzék. A közösen megélt, a közösségi és minő-
ségi sport nyújtotta katarzis hatására erősödik a nemzeti öntudat, a hazafiasság. 
 
Ebben a szakaszban célként jelenik meg az iskolai műveltség differenciált megszilárdítása, 
amelyben már feltűnnek a szakképzés előkészítéséhez, a pályaválasztáshoz, a munkavállalói 
szerepekhez szükséges kompetenciák. Ez a szakasz a tudás alapvető tényezőit és összetevőit a 
tartalomba ágyazott képességfejlesztés elvének a szem előtt tartásával szilárdítja meg. Az 
alapvető, egészséggel és önismerettel kapcsolatos értékek elsajátítása ebben az életkorban már 
tudatosan történik. 
 
A tudatosság alapja a szaknyelv fejlődését biztosító anyanyelvi kommunikáció. Célja, hogy a tanulók 
képesek legyenek objektív módon elemezni saját egészségi állapotukat, ismerjék az egészségkárosító 
tényezőket, azok hatásait, elkerülésük módját. Mindezek mellett gondolkodva és minden tekintetben 
kielégítő módon kommunikáljanak, és saját véleményüket artikuláltan, határozottan fejtsék ki az egés-
zségtudatos életvitellel kapcsolatban és a társaknak nyújtott segítségadás során. 
 
A sikeres interperszonális részvétel érdekében elengedhetetlen a viselkedési szabályok és az 
általánosan elfogadott magatartás megértése, ezáltal fejlődik a szociális és állampolgári kom-
petencia. E kompetencia alapját az a készség képezi, hogy építő módon tudjanak a tanulók 
nézőpontokat kifejezni és megérteni, bizalmat keltő módon tárgyaljanak, és képesek legyenek 
az együttérzésre. Az egyénnek tudnia kell kezelni és megosztani másokkal a stressz érzését és 
a frusztrációt. Különbséget kell tennie a személyes, a társas és a szakmai információk, szem-
pontok között. 
 
A hatékony tanulás kompetencia segítségével a tanulók egyénileg és csoportban is meg tudják 
szervezni a saját edzettségük eléréséhez szükséges tevékenységüket, ideértve az idővel és 
információval való hatékony bánásmódot. A kompetencia magában foglalja az egyén tanulási 
folyamatának és szükségleteinek ismeretét, az elérhető lehetőségek felismerését, és az akadá-
lyok megszüntetésének képességét az eredményes edzettség és teherbírás érdekében. Ez jelen-
ti az új tudás és készségek megszerzését, feldolgozását és beépítését, továbbá útmutatások 
keresését és alkalmazását. Ennek birtokában fejlesztik a tanulók azon képességeiket, ami rá-
vezeti őket arra, hogy a feladatok végrehajtásában az előzetesen tanultakra és az élettapaszta-
latra építsenek, annak érdekében, hogy a tudást és készségeket helyzetek sokaságában fel tud-
ják használni. 
 
A sport–és mozgáskultúra bázisára építve fejlődik a vállalkozói kompetencia, miszerint egyé-
nileg s csapatban is képesek a személyek dolgozni. Kialakul az egyén saját erős és gyenge 
pontjai megítélésének képessége, valamint az, hogy az egyén a kockázatokat képes felmérni 
és adott esetben vállalni tudja. A mozgásminőség és mozgáskivitelezés elemzésén keresztül 
fejlődik az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség. 
 

 



A tehetséges tanulók magasabb szintű sportolása az iskolai rendezvényeken, bajnokságokon, a diák-
sport egyesületekben és a versenysport színterein valósul meg. A műveltségterületei tehetséggondozás 
fő feladata a talentum erős oldalának fejlesztése megfelelő szintű edzéseken, versenyeken és a gyenge 
oldalának segítése, illetve a támogató légkör biztosítása az intézményen belül, és a kapcsolatban álló 
partnereken keresztül is 

 



 
9. évfolyam 

Évi óraszám: 180 óra 
HT szerinti 10 %: 18 óra 
HT szerinti szabadon tervezett: 0 óra 
HT szerinti emeltszintű: 0 óra 
 

Sportjátékok Órakeret 
40 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 
Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és szabályis-
meret alkalmazása, bővítése. 
A sportjáték-specifikus képességek megerősítése. 
A játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szinten 
történő megoldása a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az ellenfél tiszte-
lete szempontjából is. 
A magyar sport nemzetközi sikereinek megismerése, értékelése során a kritikai 
gondolkodás és a nemzeti öntudat erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Legalább két labdajáték választása kötelező. 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és testnevelési játékok 
Az 5–8. osztályban tanult labda nélkül végzett mozgások – szlalomfutások, vágták, irányváltások, 
taposások helyben, súlypontemelkedések, ugrások páros és egy lábbal, váltott lábbal – gyakorlási ha-
tékonyságának, játékban való eredményes használatának továbbfejlesztése. A technikai jellegű alap-
mozgások nagyszámú variációja változó irányokban, sebességnöveléssel. 
Célszerűségre törekvés a társ mozdulatára reagálásban. 
A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való harcban. Labdás ügyességfejlesztés 
egy–két labdával, a labdás ügyességfejlesztés összetettebb játékai. 
Az adott sportjáték technikái gyakorlása testnevelési játékokban, fogójátékok labdával, labdaszerző és 
-védő játékok, egyéb célirányos játékvariációk. A mozgástanulást segítő eszközök használata (szem-
üveg, célkeret stb.). 
Bemelegítés labdajáték-foglalkozásra – részleges tanári irányítással 
Egy bemelegítési modell ismételt gyakorlása és az önálló bemelegítésre való felkészítés. A modell 
tartalmai: labda nélküli és labdás gyakorlatok az izmok, ízületek átmozgatására, sportjáték-specifikus 
futó-ugrómozgások, labdavezetések variációi helyben és haladással, páros, kiscsoportos labdás gya-
korlatok, bemelegítő testnevelési játékok labda nélkül és labdával, az adott labdajáték specifikus tech-
nikai és taktikai előkészítő gyakorlatai. 
Kosárlabdázás 
Technikai elemek 
Fokozódó lendületben, magasságban, távolságban, gyors irányváltoztatásokkal– csökkenő hibaszáza-
lékkal végrehajtott technikai elemek. 
Megállás, sarkazás labdavezetésből, önpasszból és kapott labdával, változatos körülmények között, 
meghatározott helyen és időben is, csellel is. Bejátszás befutó társnak. Fektetett dobás labdavezetés-
ből, illetve kapott labdával ráfordulással. Közép-távoli dobás helyből. 
Taktikai elemek 
Emberfogás. Labdavezető játékos védése. Speciális feladatok megoldása (feldobás, alap- és oldalvo-
nal-bedobás, lepattanó labda elfogása). 
Létszámfölényes támadás elleni játék. Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék 
teljes anyagának beépítése a teljes létszámú játékba, félpályás és egészpályás gyakorlatokkal. 
Ötletjátéktámadásban. 

 



Kézilabdázás 
Technikai elemekvégrehajtása fokozódó lendülettel, erőközléssel, magasabban és távolabbra, csökke-
nő hibaszázalékkal 
Gyorsfutások közben a társ futómozgásának követése. Térnyerésre törekvés indulócselekkel mindkét 
irányba. A kapus mozgástechnikája. 
Labdakezelési gyakorlatok 2−3−4–es csoportokban, 1−2 kézzel. Test mögötti átadások. Átadások ta-
lajról és felugrásból cselezés után. Indulócsel, átadócsel, lövőcsel. Kapura lövések bedőléssel, bevető-
déssel. 
Taktikai elemek gyakoribb együttműködéssel és eredményességgel 
Kitámadás, halászás, szerelés, melléállásos elzárás. Támadás befejezések lerohanásból, rendezetlen 
védelem elleni játékból. Beállós játék. 
Vegyes védekezés alkalmazása a játékban. Ütközés talajon és levegőben. 4:2 elleni védekezési rend-
szer. 
A test-test elleni játék a támadásban és a védelemben. Ötletjáték. 
 
Labdarúgás 
Technikai elemek gyakorlása a labdás koordináció továbbfejlesztésével 
A motoros képességek fejlesztése a labdarúgás technikai készletének variálásával, intenzív, nehezített 
körülmények közötti nagyobb ismétlésszámban történő végrehajtásával. 
Labdakezelések mozgás közben és irányváltoztatással, átadások különböző mértani alakzatokban, 
rövid és hosszú labdaátadások talajon. 
Levegőből érkező labda átvétele belsővel. Labdaátvétel testcsellel. 
Dekázás: haladással, irányváltoztatással, párokban, csoportosan. 
Cselezés: átadócsel, rúgócsel, rálépéssel, hátra húzással. 
Fejelések technikái levegőből, társnak vagy kapura. 
Taktikai elemek végrehajtása a variációk növelésével és a végrehajtási minőség emelésével 
Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó. 
Rombuszban 4 játékos feladatmegoldásai mélységben, szélességben, folyamatos helycserékkel. 
A támadások súlypontjának változtatása rövid és hosszú átadásokkal. 
Ötletjáték. Játék 1 kapura 2 labdával. 
 
Röplabda 
Technikai elemek végzése optimális erőközléssel, fokozódó magasságban, pontossággal, folyamatos-
sággal, csökkenő hibaszázalékkal. 
Kosárérintés előre-hátra, alacsony és közepesen magasra elpattanó labdával. Fokozódó sebességgel 
érkező labdával alkarérintések váltakozó irányba és magasságra. Felső ütőérintés. A felső egyenes 
nyitás végrehajtása a hálótól (zsinórtól) növekvő távolságra és különböző nagyságú célterületre, az 
alapvonal különböző pontjairól. 
A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok, társtól dobott vagy falra feljátszott 
labdával. 
Esések és tompítások előkészítése, rávezető feladatok. 
Taktikai gyakorlatok 
Helyezkedés támadásban. 
2:2, 3:3 elleni játék meghatározott érintési módokkal, védelem nélkül és védelem ellen, védekező fela-
datok, biztosítás, változatos támadás befejezések (erő, ív, elhelyezés stb. szempontjából). 
 
Minden tanult sportjátékra vonatkoztatva: 
A különösen igénybe vett izmok erősítésének és nyújtásának elvei és gyakorlatai a sérülések, károso-
dások prevenciója érdekében. 
Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú játékszabályok alkalmazása, betartatása növekvő 
tudatossággal és önállósággal az osztályszintű gyakorlások és mérkőzések során. 
Játékszituációk előidézése egy-egy szabály begyakorlására, a játékszituáció megállítása, elemenkénti 
ismétlése a szabálytalanság korrekciója érdekében. 
Játék egyszerűsített és fokozatosan bővülő szabályokkal. 

 



Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, egyszerűsített játékvezetésben. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése. 
Taktikai magyarázatok, beszélgetések és játékszervezés során. 
Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi önkontroll. 
A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc elfogadása, mint a tevékenység természetes velejárója. 
Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének képviselete. Az egyéni és társas ötletek kulturált megfo-
galmazása és megvalósítása. 
A specifikus sportjáték tudás elsajátításához szükséges motoros képességek és alapvető fejlesztési 
módszerek. A sportjátékok kiemelkedő magyar bázisai, nemzetközi sikerei. 
 

Torna jellegű feladatok Órakeret 
40 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az iskolai torna jellegű feladatok, ritmusos-zenés mozgásformák során a reális 
énkép további alakítása. 
A gyakorlás során segítség adása és elfogadása, mások bátorítása révén a tevé-
kenységek állandó motivációs hátterének biztosítása. 
Szabadabb és differenciáltabb önálló részvétel, az önálló alkalmazás motiválá-
sa a gimnasztika, torna, esztétikai sportok mozgásrendszerén belül. 
Az esztétikus mozgás, a feszes, rendezett testmozgás további javítása. A test 
térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésének, valamint a koordinált mozgás és az 
erőközlés összhangjának a továbbfejlesztése. 
Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai élvonaláról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Gimnasztika 
Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok végzése 
Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Ellenvonulások járásban és futásban. Fejlődé-
sek és szakadozások ellenvonulásban. Variációk a ritmusban, a tempóban történő változtatással, rend-
gyakorlatok zene nélkül, ritmuskeltéssel és zenére is. 
Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok gyakorlása 
8−16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő hatásokkal, kiemelten a mély hát- és hasiz-
mok, a függesztő öv, a lábboltozat izomzatának optimális és tudatosan pontos működtetése által. 
Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege szerint (nyújtó, erősítő, ernyesztő-
lazító), arányosan, minden testrész mozgásaira kiterjedően, növekvő önállósággal a gyakorlatok kivá-
lasztásában, növekvő önállósággal a gyakorlatsorok összeállításában. 
A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok a mozgásütem változtatásával, a kiinduló 
helyzet és kartartás változtatásával, a kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad, medicinlabda – alkalmazá-
sával. 
 
Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlás 
Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok differenciáltan, egyénre szabottan, állandó 
gyakorlási jelleggel. Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás leküzdésével. Aerob álló-
képesség–fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. Az elrugaszkodás (dobbantás) gyorsaságának 
fejlesztése. Az egyensúlyozás továbbfejlesztésére a statikus helyzetek időtartamának és bonyolultsá-
gának növelése. Az esztétikus mozgások előadásmódja segítésére a testtartást biztosító célirányos 
kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások gyakorlása. 
Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az 1–8. osztályban elért egyéni szintű fejlő-
dést követő rendszeres kontrollal. 
 
 
 

 



Torna – iskolai sporttorna 
Talajon a tanterv szerint választott legalább egy szeren: Célirányos előkészítő és rávezető gyakorla-
tok, mozgásszabályozó, mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel. Az 1–8. osztályos (álta-
lában nagyon különböző) követelményeken nehézségben túlmutató mozgásanyag tanulása, gyakorlása 
egységesen és differenciáltan. 
Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna 
Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, kézállás, mérlegek kéztámasszal, mérlegállá-
sok, spárgák, hidak. 
Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző irányokba, tarkóbillenés, 
fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalt, vetődések, átguggolások, átterpesztések, lábkörzések, dőlések, 
felállások, egységesen az alapformában ésdifferenciáltan a variációkban. Az esztétikus és harmonikus 
előadásmód rávezető eljárásai (feszítések, fejtartás, válltartás, spicc kidolgozása). 
Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése–differenciáltan. Az egyéni opti-
mum differenciált megjelenítése az elemkapcsolatokban, gyakorlatokban. 
Szertorna 
A tanterv által meghatározott szeren vagy szereken történik: egységesen az alapformában, differenciál-
tan a variációkban és az elemek mennyiségében és nehézségi fokában, egyénre szabott segítségadással 
társak és/vagy tanár közreműködésével, önálló tervezéssel és gyakorlással. 
Szertorna fiúk számára 
Korláton gyakorlás – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, hajlított támasz, oldaltámaszok, felkar-
függés, alaplendületek támaszban és felkarfüggésben, beterpesztések, terpeszpedzés, támlázás, felug-
rás beterpesztéssel támasz ülőtartásba, vetődési leugrás. 
Nyújtón gyakorlás – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, lendület előre 180 fokos fordulattal, 
ellendülés, alálendülés, kelepforgások, térdfellendülés, támaszból homorított leugrás hátra, alugrás. 
Gyűrűn gyakorlás – kéz- s lábfüggések, függések, lefüggések, mellső függőmérleg, hajlított támasz, 
nyújtott támasz, alaplendület, lendületvétel, homorított leugrás. 
 
Szertorna lányok számára 
Gerendán gyakorlás – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, mérlegek, 
guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlendítés, hason fekvésből emelés fekvőtámaszba, tér-
delőtámaszba, fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések, lábtartáscserék, felugrás egy láb át- és 
belendítéssel, homorított leugrás. 
Felemáskorláton gyakorlás – támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés, függőtámasz, függésből 
lendítés, átguggolás, átterpesztés fekvőfüggésbe, lendület előre-hátrafüggésben, fordulat fekvőfüggés-
ben, térdfellendülés, guggoló függőállásból fellendülés támaszba, támaszból átfordulás előre fekvő-
függésbe, felugrás támaszba, felugrás függésbe, leugrás támaszból, alugrás. 
Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás 
Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata figyelembevételével. Az 5–8. osztályban 
tanultak továbbfejlesztése, az első és második ív növelése. 
Felguggolások – homorított ugrások, vetődések, kanyarlatok, bukfencek, guggoló átugrások, terpesz-
átugrások, lebegőtámasz. 
Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű mozgássor megtanulása. 
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése növekvő tanulói önállósággal. A 
segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási szo-
kásokba. 
Versenyszituációkon keresztül a szabályok gyakorlása, az 5–8. osztályban tanultak továbbfejlesztése. 
Ritmikus gimnasztika lányok számára 
Az 5–6. osztályokban megfogalmazott követelményeken nehézségben túlmutató követelmény moz-
gásanyagának tanulása, gyakorlása. Az esztétikus, szép és nőies mozgások előadásmódját segítő kon-
dicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások. 
Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, mozgásalkalmazó, átállító és moz-
gástanuló jelleggel (testtartás, tágasság, forgásbiztonság stb.). A ritmusérzék fejlesztése. 
 

 



Szabadgyakorlatok 
Előkészítő tartásos és mozgásos elemek alapformái ismétlése, és új, összetett formák gyakorlása: 
lábujjállások, terpeszállások, hajlított és guggoló állások, lépő és kilépő állások, támadó- és védőállás-
ok, lebegő- és mérlegállások, nyújtott és hajlított ülések, lebegő ülések, térdelések, térdelőmérlegek, 
fekvések, kéz és lábtámaszok, ujj- és kartartások és mozgások (lebegtetések, ejtések, fordítások, hul-
lámok), statikus és dinamikus törzsmozgások és lábmozgások. 
Fő mozgások alapformái ismétlése, és új, összetett formák gyakorlása: testsúlyáthelyezések, járások, 
futások, szökdelések, ugrások (öt alapforma megkülönböztetése), egyensúlyhelyzetek, forgások, hul-
lámok. 
Legalább egy kéziszer tanulása-tanítása (kötélgyakorlatok lásd 11–12. osztály.) 
Labdagyakorlatok gyakorlása 
Fogások végzése, gurítások talajon és testen, labdavezetések változatos vonalon a levegőben, átadá-
sok, leütések, dobások, elkapások, labdatartások (kézzel, lábbal, térddel, nyakkal stb.) változatos sza-
badgyakorlati formák felhasználásával. 
Karikagyakorlatok gyakorlása 
Ugrások és fordulatok karikamozgatás közben, karikaforgatások és -átadások egyik kézből a másikba 
test körül és köré, karikadobások és -elkapások, karikaáthajtások, karikapörgetések talajon és levegő-
ben, karikakörzések függőleges és vízszintes síkban. 
Mindkét szerrel önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a minimumhoz tanári 
irányítással. Összefüggő elemkapcsolatok zenére. 
 
Aerobik 
A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság, ruganyosság és ritmusérzék – 
megvalósításához szükséges előkészítő és rávezető gyakorlatok. 
Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás által: testtartás, mozdulatok precíz 
végrehajtása, szinkronra törekvés a zenével és egymással. Az 5–8. osztályban tanult alaplépések kar-
mozgásokkal. Összetett kombinációik 4–8 ütemben, aszimmetrikus elemkapcsolatok. 
Rövid elemkapcsolatok ismétlése magas cselekvésbiztonsággal (20−30 s folyamatosan). 
Egyéni és páros koreográfiák gyakorlása, differenciált bővítése önállóságra törekedve, a szükséges 
minimálisan követelt elemek felhasználásával, bővítésével. Aerobik bemutatók az osztályon belül. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek önálló használata a tervezésben, segít-
ségadásban és a hibajavítás értelmezésében. 
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az ezzel kapcsolatos félelmek, szoron-
gások, frusztrációk megfogalmazásának képessége (önreflexió),átélése és tudatos vállalása. 
A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy esztétikájának ismerete. A saját és társ testi épsé-
ge iránti felelősségvállalás. 
A társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek elismerése, támogatása. 
 

Atlétika jellegű feladatok Órakeret 
35 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az ugrásoknál és a dobásoknál érvényesülő alapvető fizikai törvénysze-
rűségek ismerete. Jártasság kialakítása a továbbfejlesztett szakági tech-
nikákban. 
Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak viszonyítása a saját teljesít-
ményhez, ennek révén az önismeret fejlesztése. Az egyéni jellegű technikával 
az egyéni teljesítmény túlszárnyalására ösztönzés. 
Az általános atlétikus képességek továbbfejlesztése, a más sportágakban törté-
nő alkalmazhatóság érdekében is. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 

 



Futások, rajtok 
A képességfejlesztés gyakorlatai 
Az 5–8. osztályban végzett futóiskolai feladatok, gyorsabban, erősebben és tudatosabban. Tartós és 
résztávos állóképesség-fejlesztő módszerek gyakorlása. 
A sportági technika gyakorlása 
A rövid, közép- és hosszú távok közötti futótechnika megkülönböztetése. Futások 30–60 m-en. A tér-
delőrajt szabályos végrehajtása a rövid és hosszú sprintszámokban. A váltófutás botátadási technikái-
nak, a váltótávolság kialakításának (segédjelek alkalmazásával), és a váltás szabályainak gyakorlása. 
A tartós futás technikájának kontrollja, a tartós futás egyéni sebességének kialakítása az önálló gya-
korlás elősegítése érdekében, a távnak megfelelő egyéni iram kialakításával. 
 
Ugrások, szökdelések 
A képességfejlesztés gyakorlatai 
Az 5–8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése, koordináltabban, nagyobb kiterje-
déssel, erővel és tudatosabban, egylépéses sorozat elugrás, illetve kétlépéses sorozat felugrás. 
A sportági technika gyakorlása 
Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása. 
Az „aktív elugrás” értelmezése. Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának ösz-
szehangolása. A lépő távolugró technika végrehajtása, aktív leérkezéssel. Az egyéni nekifutás próbái 
nagyobb elugró terület kijelölése mellett. 
Magasugrás guruló és átlépő technikával, ugrások magasságra törekvés nélkül. 
Az átlépő technika végrehajtása 5–7 lépéses köríven történő nekifutással. 
A floptechnika gyakorlása rávezető gyakorlatokkal és csökkentett lépésszámmal. Az egyéni technika 
választásának és nekifutó távolság kialakításának próbái kötelezően előírt növekvő teljesítményre 
törekvés nélkül. 
 
Dobások 
A képességfejlesztés gyakorlatai 
Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és két kézzel, különböző kiinduló 
helyzetekből. Speciális erősítés kézisúlyzókkal, súlyzókkal (erőgépekkel). 
A sportági technika gyakorlása 
Célba és távolságra dobások hajító-, lökőmozdulattal. 
Hajítás nekifutással, ötlépéses dobóritmusban. A lekészítés technikájának és a beszökkenés szerepének 
ismerete. 
A háttal felállásból történő lökés technikájának ismerete. 
Szabályos lökés végrehajtása oldal vagy háttal felállásból súlygolyóval vagy medicinlabdával. 
Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásoknál. 
 
Játékok és versenyek 
Rajtversenyek, sprintversenyek. Egyéni, sor- és váltóversenyek gyors-, akadály- és váltófutással. 
Egyéb testnevelési játékok futófeladatokkal. Távolugróversenyek helyből és egyéni nekifutással. Ma-
gasugróversenyek egyéni nekifutással (érintő ugrások). Egyéni, sor- és váltóversenyek ugró és szökde-
lő feladatokkal. Egyéb testnevelési játékok ugrásokkal és szökdelésekkel. 
Kislabdahajító versenyek helyből és lendületszerzéssel. Súlylökő versenyek. Célbadobó versenyek. 
Dobóiskolai versengések. 
Atlétikai bemelegítési modellek gyakorlása, a futások, ugrások, dobások végzése és a versenyek előtt. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A futóversenyek, a váltás szabályainak ismerete. 
Az állóképesség-fejlesztő módszerek ismerete. 
A nekifutás és elugrás jellemzőinek ismerete távol–és magasugrásnál. 
Az ugrószámok főbb szabályainak és a sérülések megelőzésének ismerete. 
Az ideális kirepülési szög szerepe a jobb eredmény elérésében. A dobások főbb versenyszabályainak 
és balesetvédelmi, biztonsági rendjének ismerete. 

 



 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek Órakeret 
25 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább két választott sportági moz-
gással a kívánt edzéshatás és élményszerzés elérése. 
Felkészítés az önálló vagy önszerveződő sporttevékenységek űzésére. 
A szervezet edzettségének, fittségének növelése a szabadtéren, különböző 
évszakokban és időjárási viszonyok közötti gyakorlással, mérkőzések játszásá-
val. 
A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás, elköteleződés 
kialakítása az élményszerű, változatos és kötetlen foglalkozások által. Az él-
ményszerű játékkal és a sokoldalú játéktudással a fizikai rekreációra alkalmas 
sportok repertoárjának bővítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább kettőaz 5–8. osztályban felsorolt lehetséges sportok, 
vagy/és a helyi lehetőségek adta egyéb alternatív, szabadidős sportok, táncos mozgásformák közül. Az 
egyén által előnyben részesített, élethossziglan űzhető sportok ismereteinek, alternatíváinak bővítése. 
Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés 
Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető gyakorlatokkal, a természeti erők fel-
használásával a szervezet alkalmazkodóképességének, az edzettségnek, fittségnek a fejlesztése. A 
természetben végzett önálló bemelegítés, gyakorlás–laza tanári kontrollal. 
A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése. 
Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása. 
Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek, speciális, túra jellegű terhelések előtt és 
alatt. 
Technika és taktika gyakorlása 
Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások megismerése. Az adott sportmozgás 
lehetőségekhez képest minél sokoldalúbb, balesetmentes elsajátítása, élményszerű gyakorlása. 
Játékok, versengések, akadályok legyőzése a választott sportban, fizikai aktivitásban. A fair play szel-
lemének és a személyes biztonságnak a szem előtt tartása minden mozgásos tevékenységben. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Az élethosszig tartó mozgásos tevékenységekhez elengedhetetlen felelős döntésekhez szükséges ké-
pességek fejlesztése. 
Az egyéni képességek kibontakoztatása közösségi tevékenységek során. 
A transzferáló képesség fejlesztése, a sportban átélt élményeknek az élet más területén, a saját és a 
környezet javára történő fordítására. 
Információk átadása, mások tanítása a megélt élmények, tábori tapasztalatok átadása. 
Rekreációs tevékenységformák elsajátítása, kreatív alkalmazása. 
 

Önvédelem és küzdősportok Órakeret 
20 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, küzdelmekben 
magas fokú jártasság elérése. A grundbirkózás, dzsúdó küzdelmekben aktív 
részvétel. A küzdő típusú sportágak, játékok tudatos alkalmazása során az 
önuralom erősítésére, a társak tiszteletére és a szabályok elfogadására szokta-
tás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 

 



A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és közel azonos testalkatú tanulókkal vé-
geztetjük. 
Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez 
Az 5–8. osztályos mozgásfeladatok variációinak ismétlése, gyakorlása, továbbfejlesztésük. Azon testi 
és pszichés képességek megerősítése, amelyek alkalmassá teszik a tanulót a bonyolultabb gyakorlatok 
végrehajtására. 
Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő gyakorlatok, esések-zuhanások sérü-
lésmentes elsajátítása, egészségi és élettani szabályok betartása. 
Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül társakkal vagy önállóan. 
Alapvető önvédelmi technikákat elsajátító gyakorlatok játékos és változó körülmények között.A gya-
korlatok tanulása saját képességek figyelembevétele mellett történik. 
 
Grundbirkózás 
A 7–8. osztályos kerettantervben felsorolt fogások, kitolások, kihúzások, emelések, szabadulások gya-
korlása, cselekvésbiztos végrehajtása. Újabb elemkapcsolatok megismerése, megoldása. 
Az egyensúlyhelyzetek tudatos kihasználása, mögékerülések, kiemelések állásból, térdelésből, föld-
harcban. 
 
Dzsúdó 
Ismétlés a 7–8. osztályban felsoroltak szerint. A technikák differenciált alkalmazása új variációkban, 
fokozódó erőkifejtéssel és bővülő szabályismerettel, önfegyelemmel. 
Technikák: Alapfogás. Egyensúlyvesztés irányai, a dobás részei. Nagy külső horogdobás 
(osoto gari), nagy csípődobás (ogoshi). 
Félvállas gurulás előre és hátratechnikájának elsajátítása talaj közeli helyzetből indulva állás-
ból történő végrehajtásig. futásból történő végrehajtás (akadályok felett, zsámoly felett, kife-
szített kötél felett, karikán át). 
Átmenet dobástechnikából leszorítás technikába: nagy külső horogdobást követően rézsútos 
leszorítás, nagy csípődobást követően rézsútos leszorítás. 
Állásküzdelem: Fogáskeresés és fogásbontás gyakorlása. Küzdőmozgás elsajátítása és kialakí-
tása. 
Az önvédelmi és küzdő jellegű feladatok eredményes végrehajtását befolyásoló alapvető mo-
toros képességek életkorhoz igazított fejlesztési eljárásai–természetes mozgásokkal küzdőfe-
ladatok, küzdőjátékok. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Az általános és küzdő jellegű sportágak gyakorlását megelőző specifikus bemelegítő mozgá-
sok ismerete. 
Az eszközökkel végrehajtható küzdőfeladatok ismerete (tornabot, súlyzó, gumikötél, medicin-
labda). 
A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése. 
A küzdőfeladatok közben felmerülő saját és társas problémák konstruktív megoldása, és az 
ellentmondásos helyzetek szabálytudatos kezelése. A felmerülő vitákban érvelés a sportszerű 
magatartás mellett. 
Néhány elv és bölcselet ismerete a keleti mesterek tanításaiból. 
A sportszerűség, sikerorientáltság, kudarctűrés megfogalmazásának képessége. 
 

Egészségkultúra – prevenció Órakeret 
20 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő élettani, anatómiai 
– elméleti és gyakorlati – tudás megalapozottá tétele. 
Az egészséges életvitel szükségleteivel kapcsolatos értékek és az egészség-

 



megőrző szokásrendszer megerősítése. 
Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések rugalmasan bő-
víthető információs készletének rendszerezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Bemelegítés 
Általános bemelegítő mozgássor (modell) gyakorlása (futás, hajlítások, nyújtások, lendítések stb.). 
Fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 
A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése. 
A testtudatot alakító, koordináció- és fittségfejlesztő szabályjátékok és feladatjátékok kreatív, koopera-
tív, valamint versenyjelleggel. Játékok testtartásjavító feladatokkal. 
 
Edzés, terhelés 
A labdajátékokban különösen igénybe vett izmok prevenciója néhány gyakorlata. 
A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzus-érték mellett, és a pulzus idősoros mérése 
(nyugalmi pulzus, munkapulzus, felső érték stb.). 
Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a terhelésre. Részben önálló mozgás-
program-tervezés. 
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség fejlesztése, megőrzése érdekében – 
egyszerű edzéstervek a gyengeségek felszámolására. 
Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban. 
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség fejlesztése, megőrzése érdekében. 
Köredzés változatos mintákkal, 4−6 feladattal. 

Motoros tesztek központi előírás szerint. 
Az egészséges test és lélek megóvása. 
A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel mérése – összehasonlító idősoros adat-
rögzítés. 
Stresszoldó és progresszív feszültségoldógyakorlatok: 
A technikák használata az egyén tanulási technikáinak tökéletesítésében. 
A komputerhasználat ellensúlyozására mozgásminták gyakorlása. 
A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag: a 
biomechanikailag helyes testtartás megőrzésének gyakorlatai – állandó gyakorlás a tanár és a társak 
kontrollja, hibajavítása mellett. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Az erősítés és nyújtás ellenjavallt gyakorlatainak ismerete és az okozati összefüggés egyszerű 
magyarázata. 
A keringést fokozó természetes és speciális sportági mozgásformák jelentősége a bemelegítés szem-
pontjából. Az autogén tréning, progresszív relaxáció értelmezése. 
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok megfogalmazása, felismerése, 
helyes kivitelezése, a helytelen kijavítása. 
A gerinckímélet lényegének ismerete a testnevelési és sportmozgásokban. 
Törekvés önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a siker átélésére, a kudarc elfogadására 
és az azzal való megküzdés értelmezése a teljesítmény részeként. 
A házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete. 
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, kommunikációja, mint a műveltségterületi 
kommunikáció része. 
A serdülőkor specifikus feszültségei és érzelmi hullámzásai felismerése, és a sport általi oldás elfoga-
dása. 
Felelősségvállalás kimutatása a saját és a társak egészséges életmódja iránt. 
 

 



HT szerinti 10 % :18 óra 
• Kézilabdázás: 9 óra 

o Technikai elemek végrehajtása fokozódó lendülettel, erőközléssel, magasabban 
és távolabbra, csökkenő hibaszázalékkal 

• Floorball: 9 óra 
o Technikai elemek elsajátítása. 
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10. évfolyam 

Évi óraszám: 180 óra 
HT szerinti 10 %: 18 óra 
HT szerinti szabadon tervezett: 0 óra 
HT szerinti emeltszintű: 0 óra 

 

Sportjátékok Órakeret 40 
óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 
Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és szabályis-
meret alkalmazása, bővítése. 
A sportjáték-specifikus képességek megerősítése. 
A játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szinten 
történő megoldása a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az ellenfél tiszte-
lete szempontjából is. 
A magyar sport nemzetközi sikereinek megismerése, értékelése során a kritikai 
gondolkodás és a nemzeti öntudat erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Legalább két labdajáték választása kötelező. 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és testnevelési játékok 
Az 5–8. osztályban tanult labda nélkül végzett mozgások – szlalomfutások, vágták, irányváltások, 
taposások helyben, súlypontemelkedések, ugrások páros és egy lábbal, váltott lábbal – gyakorlási ha-
tékonyságának, játékban való eredményes használatának továbbfejlesztése. A technikai jellegű alap-
mozgások nagyszámú variációja változó irányokban, sebességnöveléssel. 
Célszerűségre törekvés a társ mozdulatára reagálásban. 
A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való harcban. Labdás ügyességfejlesztés 
egy–két labdával, a labdás ügyességfejlesztés összetettebb játékai. 
Az adott sportjáték technikái gyakorlása testnevelési játékokban, fogójátékok labdával, labdaszerző és 
-védő játékok, egyéb célirányos játékvariációk. A mozgástanulást segítő eszközök használata (szem-
üveg, célkeret stb.). 
Bemelegítés labdajáték-foglalkozásra – részleges tanári irányítással 
Egy bemelegítési modell ismételt gyakorlása és az önálló bemelegítésre való felkészítés. A modell 
tartalmai: labda nélküli és labdás gyakorlatok az izmok, ízületek átmozgatására, sportjáték-specifikus 
futó-ugrómozgások, labdavezetések variációi helyben és haladással, páros, kiscsoportos labdás gya-
korlatok, bemelegítő testnevelési játékok labda nélkül és labdával, az adott labdajáték specifikus tech-
nikai és taktikai előkészítő gyakorlatai. 
Kosárlabdázás 
Technikai elemek 
Fokozódó lendületben, magasságban, távolságban, gyors irányváltoztatásokkal– csökkenő hibaszáza-
lékkal végrehajtott technikai elemek. 
Megállás, sarkazás labdavezetésből, önpasszból és kapott labdával, változatos körülmények között, 
meghatározott helyen és időben is, csellel is. Bejátszás befutó társnak. Fektetett dobás labdavezetés-
ből, illetve kapott labdával ráfordulással. Közép-távolidobás helyből. 
Taktikai elemek 
Emberfogás. Labdavezető játékos védése. Speciális feladatok megoldása (feldobás, alap- és oldalvo-
nal-bedobás, lepattanó labda elfogása). 
Létszámfölényes támadás elleni játék. Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék 
teljes anyagának beépítése a teljes létszámú játékba, félpályás és egészpályás gyakorlatokkal. 
Ötletjátéktámadásban. 
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Kézilabdázás 
Technikai elemekvégrehajtása fokozódó lendülettel, erőközléssel, magasabban és távolabbra, csökke-
nő hibaszázalékkal 
Gyorsfutások közben a társ futómozgásának követése. Térnyerésre törekvés indulócselekkel mindkét 
irányba. A kapus mozgástechnikája. 
Labdakezelési gyakorlatok 2−3−4–es csoportokban, 1−2 kézzel. Test mögötti átadások. Átadások ta-
lajról és felugrásból cselezés után. Indulócsel, átadócsel, lövőcsel. Kapura lövések bedőléssel, bevető-
déssel. 
Taktikai elemek gyakoribb együttműködéssel és eredményességgel 
Kitámadás, halászás, szerelés, melléállásos elzárás. Támadás befejezések lerohanásból, rendezetlen 
védelem elleni játékból. Beállós játék. 
Vegyes védekezés alkalmazása a játékban. Ütközés talajon és levegőben. 4:2 elleni védekezési rend-
szer. 
A test-test elleni játék a támadásban és a védelemben. Ötletjáték. 
 
Labdarúgás 
Technikai elemek gyakorlása a labdás koordináció továbbfejlesztésével 
A motoros képességek fejlesztése a labdarúgás technikai készletének variálásával, intenzív, nehezített 
körülmények közötti nagyobb ismétlésszámban történő végrehajtásával. 
Labdakezelések mozgás közben és irányváltoztatással, átadások különböző mértani alakzatokban, 
rövid és hosszú labdaátadások talajon. 
Levegőből érkező labda átvétele belsővel. Labdaátvétel testcsellel. 
Dekázás: haladással, irányváltoztatással, párokban, csoportosan. 
Cselezés: átadócsel, rúgócsel, rálépéssel, hátra húzással. 
Fejelések technikái levegőből, társnak vagy kapura. 
Taktikai elemek végrehajtása a variációk növelésével és a végrehajtási minőség emelésével 
Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó. 
Rombuszban 4 játékos feladatmegoldásai mélységben, szélességben, folyamatos helycserékkel. 
A támadások súlypontjának változtatása rövid és hosszú átadásokkal. 
Ötletjáték. Játék 1 kapura 2 labdával. 
 
Röplabda 
Technikai elemek végzése optimális erőközléssel, fokozódó magasságban, pontossággal, folyamatos-
sággal, csökkenő hibaszázalékkal. 
Kosárérintés előre-hátra, alacsony és közepesen magasra elpattanó labdával. Fokozódó sebességgel 
érkező labdával alkarérintések váltakozó irányba és magasságra. Felső ütőérintés. A felső egyenes 
nyitás végrehajtása a hálótól (zsinórtól) növekvő távolságra és különböző nagyságú célterületre, az 
alapvonal különböző pontjairól. 
A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok, társtól dobott vagy falra feljátszott 
labdával. Esések és tompítások előkészítése, rávezető feladatok. 
Taktikai gyakorlatok 
Helyezkedés támadásban. 
2:2, 3:3 elleni játék meghatározott érintési módokkal, védelem nélkül és védelem ellen, védekező fela-
datok, biztosítás, változatos támadás befejezések (erő, ív, elhelyezés stb. szempontjából). 
 
Minden tanult sportjátékra vonatkoztatva: 
A különösen igénybe vett izmok erősítésének és nyújtásának elvei és gyakorlatai a sérülések, károso-
dások prevenciója érdekében. 
Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú játékszabályok alkalmazása, betartatása növekvő 
tudatossággal és önállósággal az osztályszintű gyakorlások és mérkőzések során. 
Játékszituációk előidézése egy-egy szabály begyakorlására, a játékszituáció megállítása, elemenkénti 
ismétlése a szabálytalanság korrekciója érdekében. 
Játék egyszerűsített és fokozatosan bővülő szabályokkal. 
Differenciált mennyiségű és minőségű játéklehetőség biztosítása. 
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Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, egyszerűsített játékvezetésben. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése. 
Taktikai magyarázatok, beszélgetések és játékszervezés során. 
Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi önkontroll. 
A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc elfogadása, mint a tevékenység természetes velejárója. 
Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének képviselete. Az egyéni és társas ötletek kulturált megfo-
galmazása és megvalósítása. 
A specifikus sportjáték tudás elsajátításához szükséges motoros képességek és alapvető fejlesztési 
módszerek. 
A sportjátékok kiemelkedő magyar bázisai, nemzetközi sikerei. 
 

Torna jellegű feladatok Órakeret 40 
óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az iskolai torna jellegű feladatok, ritmusos-zenés mozgásformák során a reális 
énkép további alakítása. 
A gyakorlás során segítség adása és elfogadása, mások bátorítása révén a tevé-
kenységek állandó motivációs hátterének biztosítása. 
Szabadabb és differenciáltabb önálló részvétel, az önálló alkalmazás motiválá-
sa a gimnasztika, torna, esztétikai sportok mozgásrendszerén belül. 
Az esztétikus mozgás, a feszes, rendezett testmozgás további javítása. A test 
térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésének, valamint a koordinált mozgás és az 
erőközlés összhangjának a továbbfejlesztése. 
Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai élvonaláról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Gimnasztika 
Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok végzése 
Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Ellenvonulások járásban és futásban. Fejlődé-
sek és szakadozások ellenvonulásban. Variációk a ritmusban, a tempóban történő változtatással, rend-
gyakorlatok zene nélkül, ritmuskeltéssel és zenére is. 
Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok gyakorlása 
8−16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő hatásokkal, kiemelten a mély hát- és hasiz-
mok, a függesztő öv, a lábboltozat izomzatának optimális és tudatosan pontos működtetése által. 
Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege szerint (nyújtó, erősítő, ernyesztő-
lazító), arányosan, minden testrész mozgásaira kiterjedően, növekvő önállósággal a gyakorlatok kivá-
lasztásában, növekvő önállósággal a gyakorlatsorok összeállításában. 
A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok a mozgásütem változtatásával, a kiinduló 
helyzet és kartartás változtatásával, a kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad, medicinlabda – alkalmazá-
sával. 
 
Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlás 
Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok differenciáltan, egyénre szabottan, állandó 
gyakorlási jelleggel. Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás leküzdésével. Aerob álló-
képesség–fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. Az elrugaszkodás (dobbantás) gyorsaságának 
fejlesztése. Az egyensúlyozás továbbfejlesztésére a statikus helyzetek időtartamának és bonyolultsá-
gának növelése. Az esztétikus mozgások előadásmódja segítésére a testtartást biztosító célirányos 
kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások gyakorlása. 
Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az 1–8. osztályban elért egyéni szintű fejlő-
dést követő rendszeres kontrollal. 
 
 

 
 

134 



Torna – iskolai sporttorna 
Talajon és a helyi tanterv szerint választott legalább egy szeren: Célirányos előkészítő és rávezető 
gyakorlatok, mozgásszabályozó, mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel. Az 1–8. osztá-
lyos (általában nagyon különböző) követelményeken nehézségben túlmutató mozgásanyag tanulása, 
gyakorlása egységesen és differenciáltan. 
Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna 
Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, kézállás, mérlegek kéztámasszal, mérlegállá-
sok, spárgák, hidak. 
Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző irányokba, tarkóbillenés, 
fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalt, vetődések, átguggolások, átterpesztések, lábkörzések, dőlések, 
felállások, egységesen az alapformában ésdifferenciáltan a variációkban. Az esztétikus és harmonikus 
előadásmód rávezető eljárásai (feszítések, fejtartás, válltartás, spicc kidolgozása). 
Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése–differenciáltan. Az egyéni opti-
mum differenciált megjelenítése az elemkapcsolatokban, gyakorlatokban. 
Szertorna 
A tanterv által meghatározott szeren vagy szereken történik: egységesen az alapformában, differenciál-
tan a variációkban és az elemek mennyiségében és nehézségi fokában, egyénre szabott segítségadással 
társak és/vagy tanár közreműködésével, önálló tervezéssel és gyakorlással. 
Szertorna fiúk számára 
Korláton gyakorlás – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, hajlított támasz, oldaltámaszok, felkar-
függés, alaplendületek támaszban és felkarfüggésben, beterpesztések, terpeszpedzés, támlázás, felug-
rás beterpesztéssel támasz ülőtartásba, vetődési leugrás. 
Nyújtón gyakorlás – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, lendület előre 180 fokos fordulattal, 
ellendülés, alálendülés, kelepforgások, térdfellendülés, támaszból homorított leugrás hátra, alugrás. 
Gyűrűn gyakorlás – kéz- s lábfüggések, függések, lefüggések, mellső függőmérleg, hajlított támasz, 
nyújtott támasz, alaplendület, lendületvétel, homorított leugrás. 
 
Szertorna lányok számára 
Gerendán gyakorlás – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, mérlegek, 
guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlendítés, hason fekvésből emelés fekvőtámaszba, tér-
delőtámaszba, fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések, lábtartáscserék, felugrás egy láb át- és 
belendítéssel, homorított leugrás. 
Felemáskorláton gyakorlás – támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés, függőtámasz, függésből 
lendítés, átguggolás, átterpesztés fekvőfüggésbe, lendület előre-hátrafüggésben, fordulat fekvőfüggés-
ben, térdfellendülés, guggoló függőállásból fellendülés támaszba, támaszból átfordulás előre fekvő-
függésbe, felugrás támaszba, felugrás függésbe, leugrás támaszból, alugrás. 
Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás 
Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata figyelembevételével. Az 5–8. osztályban 
tanultak továbbfejlesztése, az első és második ív növelése. 
Felguggolások – homorított ugrások, vetődések, kanyarlatok, bukfencek, guggoló átugrások, terpesz-
átugrások, lebegőtámasz. 
Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű mozgássor megtanulása. 
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése növekvő tanulói önállósággal. A 
segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási szo-
kásokba. 
Versenyszituációkon keresztül a szabályok gyakorlása, az 5–8. osztályban tanultak továbbfejlesztése. 
Ritmikus gimnasztika lányok számára 
Az 5–6. osztályokban megfogalmazott követelményeken nehézségben túlmutató követelmény moz-
gásanyagának tanulása, gyakorlása. Az esztétikus, szép és nőies mozgások előadásmódját segítő kon-
dicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások. 
Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, mozgásalkalmazó, átállító és moz-
gástanuló jelleggel (testtartás, tágasság, forgásbiztonság stb.). A ritmusérzék fejlesztése. 
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Szabadgyakorlatok 
Előkészítő tartásos és mozgásos elemek alapformái ismétlése, és új, összetett formák gyakorlása: 
lábujjállások, terpeszállások, hajlított és guggoló állások, lépő és kilépő állások, támadó- és védőállás-
ok, lebegő- és mérlegállások, nyújtott és hajlított ülések, lebegő ülések, térdelések, térdelőmérlegek, 
fekvések, kéz és lábtámaszok, ujj- és kartartások és mozgások (lebegtetések, ejtések, fordítások, hul-
lámok), statikus és dinamikus törzsmozgások és lábmozgások. 
Fő mozgások alapformái ismétlése, és új, összetett formák gyakorlása: testsúlyáthelyezések, járások, 
futások, szökdelések, ugrások (öt alapforma megkülönböztetése), egyensúlyhelyzetek, forgások, hul-
lámok. 
Legalább egy kéziszer tanulása-tanítása (kötélgyakorlatok lásd 11–12. osztály.) 
Labdagyakorlatok gyakorlása 
Fogások végzése, gurítások talajon és testen, labdavezetések változatos vonalon a levegőben, átadá-
sok, leütések, dobások, elkapások, labdatartások (kézzel, lábbal, térddel, nyakkal stb.) változatos sza-
badgyakorlati formák felhasználásával. 
Karikagyakorlatok gyakorlása 
Ugrások és fordulatok karikamozgatás közben, karikaforgatások és -átadások egyik kézből a másikba 
test körül és köré, karikadobások és -elkapások, karikaáthajtások, karikapörgetések talajon és levegő-
ben, karikakörzések függőleges és vízszintes síkban. 
Mindkét szerrel önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a minimumhoz tanári 
irányítással. Összefüggő elemkapcsolatok zenére. 
 
Aerobik 
A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság, ruganyosság és ritmusérzék – 
megvalósításához szükséges előkészítő és rávezető gyakorlatok. 
Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás által: testtartás, mozdulatok precíz 
végrehajtása, szinkronra törekvés a zenével és egymással. Az 5–8. osztályban tanult alaplépések kar-
mozgásokkal. Összetett kombinációik 4–8 ütemben, aszimmetrikus elemkapcsolatok. 
Rövid elemkapcsolatok ismétlése magas cselekvésbiztonsággal (20−30 s folyamatosan). 
Egyéni és páros koreográfiák gyakorlása, differenciált bővítése önállóságra törekedve, a szükséges 
minimálisan követelt elemek felhasználásával, bővítésével. Aerobik bemutatók az osztályon belül. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek önálló használata a tervezésben, segít-
ségadásban és a hibajavítás értelmezésében. 
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az ezzel kapcsolatos félelmek, szoron-
gások, frusztrációk megfogalmazásának képessége (önreflexió),átélése és tudatos vállalása. 
A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy esztétikájának ismerete. A saját és társ testi épsé-
ge iránti felelősségvállalás. 
A társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek elismerése, támogatása. 
 

Atlétika jellegű feladatok Órakeret 
35 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az ugrásoknál és a dobásoknál érvényesülő alapvető fizikai törvénysze-
rűségek ismerete. Jártasság kialakítása a továbbfejlesztett szakági tech-
nikákban. 
Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak viszonyítása a saját teljesít-
ményhez, ennek révén az önismeret fejlesztése. Az egyéni jellegű technikával 
az egyéni teljesítmény túlszárnyalására ösztönzés. 
Az általános atlétikus képességek továbbfejlesztése, a más sportágakban törté-
nő alkalmazhatóság érdekében is. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
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Futások, rajtok 
A képességfejlesztés gyakorlatai 
Az 5–8. osztályban végzett futóiskolai feladatok, gyorsabban, erősebben és tudatosabban. Tartós és 
résztávos állóképesség-fejlesztő módszerek gyakorlása. 
A sportági technika gyakorlása 
A rövid, közép- és hosszú távok közötti futótechnika megkülönböztetése. Futások 30–60 m-en. A tér-
delőrajt szabályos végrehajtása a rövid és hosszú sprintszámokban. A váltófutás botátadási technikái-
nak, a váltótávolság kialakításának (segédjelek alkalmazásával), és a váltás szabályainak gyakorlása. 
A tartós futás technikájának kontrollja, a tartós futás egyéni sebességének kialakítása az önálló gya-
korlás elősegítése érdekében, a távnak megfelelő egyéni iram kialakításával. 
 
Ugrások, szökdelések 
A képességfejlesztés gyakorlatai 
Az 5–8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése, koordináltabban, nagyobb kiterje-
déssel, erővel és tudatosabban, egylépéses sorozat elugrás, illetve kétlépéses sorozat felugrás. 
A sportági technika gyakorlása 
Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása. 
Az „aktív elugrás” értelmezése. Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának ösz-
szehangolása.A lépő távolugró technika végrehajtása, aktív leérkezéssel. Az egyéni nekifutás próbái 
nagyobb elugró terület kijelölése mellett. 
Magasugrás guruló és átlépő technikával, ugrások magasságra törekvés nélkül. 
Az átlépő technika végrehajtása 5–7 lépéses köríven történő nekifutással. 
A floptechnika gyakorlása rávezető gyakorlatokkal és csökkentett lépésszámmal. Az egyéni technika 
választásának és nekifutó távolság kialakításának próbái kötelezően előírt növekvő teljesítményre 
törekvés nélkül. 
 
Dobások 
A képességfejlesztés gyakorlatai 
Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és két kézzel, különböző kiinduló 
helyzetekből. Speciális erősítés kézisúlyzókkal, súlyzókkal (erőgépekkel). 
A sportági technika gyakorlása 
Célba és távolságra dobások hajító-, lökőmozdulattal. 
Hajítás nekifutással, ötlépéses dobóritmusban. A lekészítés technikájának és a beszökkenés szerepének 
ismerete. 
A háttal felállásból történő lökés technikájának ismerete. 
Szabályos lökés végrehajtása oldal vagy háttal felállásból súlygolyóval vagy medicinlabdával. 
Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásoknál. 
 
Játékok és versenyek 
Rajtversenyek, sprintversenyek. Egyéni, sor- és váltóversenyek gyors-, akadály- és váltófutással. 
Egyéb testnevelési játékok futófeladatokkal. Távolugróversenyek helyből és egyéni nekifutással. Ma-
gasugróversenyek egyéni nekifutással (érintő ugrások). Egyéni, sor- és váltóversenyek ugró és szökde-
lő feladatokkal. Egyéb testnevelési játékok ugrásokkal és szökdelésekkel. 
Kislabdahajító versenyek helyből és lendületszerzéssel. Súlylökő versenyek. Célbadobó versenyek. 
Dobóiskolai versengések. 
Atlétikai bemelegítési modellek gyakorlása, a futások, ugrások, dobások végzése és a versenyek előtt. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A futóversenyek, a váltás szabályainak ismerete. 
Az állóképesség-fejlesztő módszerek ismerete. 
A nekifutás és elugrás jellemzőinek ismerete távol–és magasugrásnál. 
Az ugrószámok főbb szabályainak és a sérülések megelőzésének ismerete. 
Az ideális kirepülési szög szerepe a jobb eredmény elérésében. A dobások főbb versenyszabályainak 
és balesetvédelmi, biztonsági rendjének ismerete. 
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Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek Órakeret 25 
óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább két választott sportági mozgás-
sal a kívánt edzéshatás és élményszerzés elérése. 
Felkészítés az önálló vagy önszerveződő sporttevékenységek űzésére. 
A szervezet edzettségének, fittségének növelése a szabadtéren, különböző év-
szakokban és időjárási viszonyok közötti gyakorlással, mérkőzések játszásával. 
A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás, elköteleződés 
kialakítása az élményszerű, változatos és kötetlen foglalkozások által. Az él-
ményszerű játékkal és a sokoldalú játéktudással a fizikai rekreációra alkalmas 
sportok repertoárjának bővítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább kettőaz 5–8. osztályban felsorolt lehetséges sportok, 
vagy/és a helyi lehetőségek adta egyéb alternatív, szabadidős sportok, táncos mozgásformák közül. Az 
egyén által előnyben részesített, élethossziglan űzhető sportok ismereteinek, alternatíváinak bővítése. 
Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés 
Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető gyakorlatokkal, a természeti erők fel-
használásával a szervezet alkalmazkodóképességének, az edzettségnek, fittségnek a fejlesztése. A 
természetben végzett önálló bemelegítés, gyakorlás–laza tanári kontrollal. 
A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése. 
Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása. 
Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek, speciális, túra jellegű terhelések előtt és 
alatt. 
Technika és taktika gyakorlása 
Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások megismerése. Az adott sportmozgás 
lehetőségekhez képest minél sokoldalúbb, balesetmentes elsajátítása, élményszerű gyakorlása. 
Játékok, versengések, akadályok legyőzése a választott sportban, fizikai aktivitásban. A fair play szel-
lemének és a személyes biztonságnak a szem előtt tartása minden mozgásos tevékenységben. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Az élethosszig tartó mozgásos tevékenységekhez elengedhetetlen felelős döntésekhez szükséges ké-
pességek fejlesztése. 
Az egyéni képességek kibontakoztatása közösségi tevékenységek során. 
A transzferáló képesség fejlesztése, a sportban átélt élményeknek az élet más területén, a saját és a 
környezet javára történő fordítására. 
Információk átadása, mások tanítása a megélt élmények, tábori tapasztalatok átadása. 
Rekreációs tevékenységformák elsajátítása, kreatív alkalmazása. 
 

Önvédelem és küzdősportok Órakeret 20 
óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, küzdelmekben 
magas fokú jártasság elérése. A grundbirkózás, dzsúdó küzdelmekben aktív 
részvétel. A küzdő típusú sportágak, játékok tudatos alkalmazása során az ön-
uralom erősítésére, a társak tiszteletére és a szabályok elfogadására szoktatás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és közel azonos testalkatú tanulókkal vé-
geztetjük. 
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Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez 
Az 5–8. osztályos mozgásfeladatok variációinak ismétlése, gyakorlása, továbbfejlesztésük. Azon testi 
és pszichés képességek megerősítése, amelyek alkalmassá teszik a tanulót a bonyolultabb gyakorlatok 
végrehajtására. 
Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő gyakorlatok, esések-zuhanások sérü-
lésmentes elsajátítása, egészségi és élettani szabályok betartása. 
Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül társakkal vagy önállóan. 
Alapvető önvédelmi technikákat elsajátító gyakorlatok játékos és változó körülmények között.A gya-
korlatok tanulása saját képességek figyelembevétele mellett történik. 
 
Grundbirkózás 
A 7–8. osztályos kerettantervben felsorolt fogások, kitolások, kihúzások, emelések, szabadulások gya-
korlása, cselekvésbiztos végrehajtása. Újabb elemkapcsolatok megismerése, megoldása. 
Az egyensúlyhelyzetek tudatos kihasználása, mögékerülések, kiemelések állásból, térdelésből, föld-
harcban. 
 
Dzsúdó 
Ismétlés a 7–8. osztályban felsoroltak szerint. A technikák differenciált alkalmazása új variációkban, 
fokozódó erőkifejtéssel és bővülő szabályismerettel, önfegyelemmel. 
Technikák: Alapfogás. Egyensúlyvesztés irányai, a dobás részei. Nagy külső horogdobás (osoto gari), 
nagy csípődobás (ogoshi). 
Félvállas gurulás előre és hátratechnikájának elsajátítása talaj közeli helyzetből indulva állásból törté-
nő végrehajtásig. futásból történő végrehajtás (akadályok felett, zsámoly felett, kifeszített kötél felett, 
karikán át). 
Átmenet dobástechnikából leszorítás technikába: nagy külső horogdobást követően rézsútos leszorítás, 
nagy csípődobást követően rézsútos leszorítás. 
Állásküzdelem: Fogáskeresés és fogásbontás gyakorlása. Küzdőmozgás elsajátítása és kialakítása. 
Az önvédelmi és küzdő jellegű feladatok eredményes végrehajtását befolyásoló alapvető motoros ké-
pességek életkorhoz igazított fejlesztési eljárásai–természetes mozgásokkal küzdőfeladatok, küzdőjá-
tékok. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Az általános és küzdő jellegű sportágak gyakorlását megelőző specifikus bemelegítő mozgások isme-
rete. 
Az eszközökkel végrehajtható küzdőfeladatok ismerete (tornabot, súlyzó, gumikötél, medicinlabda). 
A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése. 
A küzdőfeladatok közben felmerülő saját és társas problémák konstruktív megoldása, és az ellentmon-
dásos helyzetek szabálytudatos kezelése. A felmerülő vitákban érvelés a sportszerű magatartás mellett. 
Néhány elv és bölcselet ismerete a keleti mesterek tanításaiból. 
A sportszerűség, sikerorientáltság, kudarctűrés megfogalmazásának képessége. 
 

Egészségkultúra – prevenció Órakeret 
20 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő élettani, anatómiai 
– elméleti és gyakorlati – tudás megalapozottá tétele. 
Az egészséges életvitel szükségleteivel kapcsolatos értékek és az egészség-
megőrző szokásrendszer megerősítése. 
Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések rugalmasan bő-
víthető információs készletének rendszerezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Bemelegítés 
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Általános bemelegítő mozgássor (modell) gyakorlása (futás, hajlítások, nyújtások, lendítések stb.). 
Fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 
A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése. 
A testtudatot alakító, koordináció- és fittségfejlesztő szabályjátékok és feladatjátékok kreatív, koopera-
tív, valamint versenyjelleggel. Játékok testtartásjavító feladatokkal. 
 
Edzés, terhelés 
A labdajátékokban különösen igénybe vett izmok prevenciója néhány gyakorlata. 
A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzus-érték mellett, és a pulzus idősoros mérése 
(nyugalmi pulzus, munkapulzus, felső érték stb.). 
Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a terhelésre. Részben önálló mozgás-
program-tervezés. 
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség fejlesztése, megőrzése érdekében – 
egyszerű edzéstervek a gyengeségek felszámolására. 
Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban. 
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség fejlesztése, megőrzése érdekében. 
Köredzés változatos mintákkal, 4−6 feladattal. 
Motoros tesztek központi előírás szerint. 
Az egészséges test és lélek megóvása. 
A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel mérése – összehasonlító idősoros adat-
rögzítés. 
Stresszoldó és progresszív feszültségoldó gyakorlatok: 
A technikák használata az egyén tanulási technikáinak tökéletesítésében. 
A komputerhasználat ellensúlyozására mozgásminták gyakorlása. 
A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag: a 
biomechanikailag helyes testtartás megőrzésének gyakorlatai – állandó gyakorlás a tanár és a társak 
kontrollja, hibajavítása mellett. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Az erősítés és nyújtás ellenjavallt gyakorlatainak ismerete és az okozati összefüggés egyszerű 
magyarázata. 
A keringést fokozó természetes és speciális sportági mozgásformák jelentősége a bemelegítés szem-
pontjából. Az autogén tréning, progresszív relaxáció értelmezése. 
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok megfogalmazása, felismerése, 
helyes kivitelezése, a helytelen kijavítása. 
A gerinckímélet lényegének ismerete a testnevelési és sportmozgásokban. 
Törekvés önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a siker átélésére, a kudarc elfogadására 
és az azzal való megküzdés értelmezése a teljesítmény részeként. 
A házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete. 
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, kommunikációja, mint a műveltségterületi 
kommunikáció része. 
A serdülőkor specifikus feszültségei és érzelmi hullámzásai felismerése, és a sport általi oldás elfoga-
dása. 
Felelősségvállalás kimutatása a saját és a társak egészséges életmódja iránt. 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 
végén 

Sportjátékok 
Az iskolában a tanterv szerinti technikai, taktikai és egyéb játékfeladatok isme-
rete és aktív, kooperatív gyakorlása. 
Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló továbbfej-
lesztése. Játék egyre bővülő versenyszabály-készlettel. 
A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerepnek megfe-
lelő megválasztása. 
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A játékfolyamat, a taktikai megoldások szóbeli elemzése, a fair és a csapatelkö-
telezett játék melletti állásfoglalás. 
Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű társakat 
elfogadó, bevonó játékok játszásában, megválasztásában. 
 
Torna jellegű feladatok 
A mozgáselemek mozgásbiztonságának és a gyakorlás mennyise, minősége 
oksági viszonyainak megértése és érvényesítése a gyakorlatban. 
A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. Esztétikus 
és harmonikus előadásmód. 
Önálló talaj- és/vagy szergyakorlat, RG-gyakorlat, egyszerű aerobik elemkap-
csolatok összeállítása. 
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, versenyszituációk, ver-
senyszabályok ismerete. 
A tanult mozgások versenysportja területén, a magyar sportolók sikereiről elemi 
tájékozottság. 
 
Atlétika jellegű feladatok 
Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslése, illetve 
a becsült értékek alapján a feladat pontos végrehajtása. Évfolyamonként önma-
gához mérten javuló futó-, ugró-, dobóteljesítmény. 
A tempóérzék és odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás gyakorlásában. 
A transzferhatás érvényesülése, más mozgásformák teljesítményének javulása az 
atlétikai képességek fejlődésének hatására. 
 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 
Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú végrehaj-
tása. 
A sebesség, gyorsulás és a tempóváltások uralása guruláskor, csúszáskor, gördü-
léskor. 
Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek tulajdonsága-
iról és a baleseti kockázatokról. 
Feladatok tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel. 
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi alapfo-
galmak ismerete és azok alkalmazása a gyakorlatban. 
 
 
Önvédelem és küzdősportok 
Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok, biztonsá-
gi követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása. 
A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák feletti 
uralom. 
Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete, eredményes 
önvédelem és szabadulás a fogásból. 
 
Egészségkultúra és prevenció 
Bemelegítés, fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 
A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző deformi-
tás kockázatának értelmezése, a megőrzés néhány gyakorlatának ismerete és 
felelős alkalmazása. 
A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, valamint a gerinc és az ízületek vé-
delme legfontosabb szempontjainak ismerete. 
A preventív feszültségoldó gyakorlatok tudatos alkalmazása. A fittségi paramé-
terek ismerete, mérésük tesztek segítségével, ezzel kapcsolatosan önfejlesztő 
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célok megfogalmazása az egészség-edzettség érdekében. 
A szükséges táplálkozási ismeretek alkalmazása a testsúly, testtömeg ismereté-
ben. 
A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros szenvedélyek le-
küzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban. 

 
HT szerinti 10%: 18 óra 

• Kézilabdázás: 9 óra 
o Technikai elemek végrehajtása fokozódó lendülettel, erőközléssel, magasabban 

és távolabbra, csökkenő hibaszázalékkal 
• Floorball: 9 óra 

o Technikai elemek elsajátítása 
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11. évfolyam 

Évi óraszám: 180 óra 
HT szerinti 10 %: 18 óra 
HT szerinti szabadon tervezett: 0 óra 
HT szerinti emeltszintű: 0 óra 
 

Sportjátékok Órakeret 40 
óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 
A megoldások sokféleségének, sikerességének bővítése. 
Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi és minő-
ségi növelése. 
Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok eredmé-
nyességéhez szükséges képességek, attitűdök erősítése. 
A többféle labdajáték során a mozgástanulás folyamatában működő transzfer-
hatás kihasználása. 
Megküzdés a feszültségekkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Általános feladatok 
Az önszervezés gyakorlása. Önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás és játékszervezés. A támadás 
és védekezés megszervezésére, a csapatösszeállításra és az értékelésre vonatkozó megbeszélések a 
gyakorlásokba építve. Szituációk, feladatok megoldása egyéni és/vagy társas döntéshozatallal, a sport-
szerűség, tolerancia és empátia szem előtt tartásával. 
A tevékenységekhez tartozó felszerelések, berendezések önálló használata, rendben tartása, megóvása. 
Lényeges játékszabályok készségszintű alkalmazása – játékvezetési gyakorlat 
A labdával vagy labda nélküli mozgások közben elkövethető, direkt vagy indirekt személyre irányuló 
szabálytalanságok elkerülését elősegítő gyakorlatok, megerősítések, megbeszélések. Az elkövetett 
vétség önálló jelzése, annak elvárása. A labdajáték-specifikus időhatárok betartásának gyakorlatai. 
Játékfolyamatok „belső” játékvezetéssel, megegyezéssel. 
A játékvezetés gyakorlása laza tanári kontrollal, önállóan, a lényeges játékszabályok alkalmazásával, 
néhány játékvezetői nonverbális jel használatával is. 
Versenyhelyzetek 
A labdajátékok alap- és játékismereteinek alkalmazása, megmérettetése osztályszintű mérkőzéseken, 
házibajnokságokon, a tehetségesebb tanulók számára a korosztályos diákolimpiai és egyéb versenye-
ken. 
 
Kosárlabdázás 
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 
Új variációk a már megtanult technikákkal kisebb taktikai egységekbe ágyazottan – többféle cselezés, 
ritmusváltás, biztonságos labdabirtoklás, kidobott labda elfogása, labdavezetés különböző testhelyze-
tekben, támadó, védő láb- és karmozgások, összetettebb átadások, kötetlen átadási formák, küzdések 
váll-váll érintéssel a labda megszerzéséhez, lepattanó labda megszerzése, ebből indulás, átadás vagy 
kosárra dobás. Hármas-nyolcas mögéfutással. 
A technikákat alkalmazó játékok párban, csoportban a variációk önálló és kreatív felhasználásával. 
Taktikai továbbfejlesztés 
Az emberfogásos védekezés gyakorlása és önálló alkalmazása. 
Formációk begyakorlása két vagy több ember kapcsolatára támadásban és védekezésben. A speciális 
feladatok megoldása, büntetődobás utáni támadás és védekezés. 
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Játék minden összetételű, emberhátrányos, emberelőnyös és azonos létszámú taktikai szituációban. 
Önálló ötletjáték (streetball, illetve egészpályás 5:5 elleni játék). 

Kézilabdázás 
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 
Változatos variációk megoldása már megtanult technikákkal kisebb taktikai egységekbe ágyazottan. 
Taktika előkészítő futó- és fogójátékok, test-test elleni küzdelmek. 
Labdatechnikák összetett és bonyolultabb alapformái cselekvésbiztosan végrehajtva. Indulócsel, áta-
dócsel, lövőcsel, cselkapcsolatok alkalmazása mindkét oldalra. Sáncolás, zárás. 
Szélsők, átlövők, beállók kapura lövéseinek gyakorlása, alkalmazása rövidebb akciók befejezéseként, 
kapusmozgások átismétlése. 
Taktikai továbbfejlesztés 
Gyors indítások gyakorlása, létszámbeli előnyből, illetve hátrányból való támadások. Játékszituációk 
ismétlése beállóval, lerohanás rendezetlen védelem ellen, szélsőbefutások. 
Védekezés irányítása gyorsindítás esetén. Védekezési taktika végrehajtása 6:0, 5:1, védekezési rend-
szerek esetén. 

Labdarúgás 
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 
A tanult elemek összetett variációkban alkalmazott megoldásai csökkenő hibaszázalékkal, labdakeze-
lési cselekvés biztonsággal, eredményes befejezésekkel. Pozícióváltások szélességben és mélységben 
zavaró ellenféllel szemben is, felívelés, beadások, letámadás, visszatámadás. Pontos cselezések, szere-
lések alkalmazása a játékban. 
Változatos kapura lövések, ívelések, rúgásfajták alkalmazása, a labda céltudatos irányításával. Fejelé-
sek különböző fajtái dobott vagy rúgott labdából. Szögletrúgás, bedobás eredményes technikája, bün-
tetőrúgások különböző távolságból. 
Taktikai továbbfejlesztés 
A szoros és követő emberfogás gyakorlása kisebb és nagyobb egységekben. Védelmi rendszerek isme-
rete és gyakorlása. 
Támadás felépítése az emberfogás és területvédelem ellen. Csapatrészeken belüli koordinált együtt-
működés, és csapatrészek összjátékának megvalósítása a kötött játékfolyamatok és ötletjáték során. 
Kézilabdában és labdarúgásban a mezőnyjátékosra és a kapusra vonatkozó szabályok ismerete, betar-
tása. 
Röplabdázás 
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 
A labdaérintés biztonságának, a labda tudatos és pontos helyezésének gyakorlása, a hibaszázalék 
csökkentése, az élvezhető, folyamatos játék elérése érdekében. Gurulások, vetődések. Célba ütések és 
érintő labdatovábbítások mozdulatlan céltárgyra vagy társhoz. A sáncolás technikája egyénileg és 
párban. Az ütés és a sáncolás fedezése. 
Tanult támadási technikák gyakorlása, a felső egyenes nyitás differenciált továbbfejlesztése növekvő 
távolságról, ügyesebbek felugrásból. 
A feladás technikájának biztonságos alkalmazása alkar- és kosárérintéssel egyaránt. 
 
„Röptenisz”, szabadon választott vagy megkötött érintésfajtával. 
Rövid és hosszú labdaátadások talajon vagy levegőben. 
Taktikai továbbfejlesztés 
Átadások, átvételek mélységi, szélességi játékhelyzetek kialakításával. Védekezések különböző állás-
rendek szerint, a csillagalakzat, alapvédekezési forma megtanítása. 
4:2-es és az 5:1-es védekezési és támadási játékelemek elsajátítása. 
Ütő és sáncoló játékosok melletti védekezés, sánc mögötti ütött vagy ejtett labdához való elhelyezke-
dés. Röplabdában a forgásszabály, az első és második sorra vonatkozó főbb megkötéseknek való meg-
felelés, a háló és a labda hibás érintése szabályai és a labdára, emberre vonatkozó területelhagyás ér-
telmezése. 
Bonyolultabb – kooperatív, kreatív – testnevelési és sportjátékok. A sportjátékokra való előkészítésen 
túlmutató, stratégiai jellegű, az életszerepekre felkészítő és inklúzióra érzékenyítő játékok. 
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A testnevelési és sportjátékok mozgásai, szabályrendszere egymásra épülésének megértése. 
A legfontosabb játékvezetői jelzések ismerete. 
A sportjátékok transzferhatásának felismerése és az egyén fejlődése szempontjából lehetséges össze-
függések értelmezése. 
A páros és társas kapcsolatokban konstruktív konfliktusmegoldás. 
Sportjáték-történeti ismeretek, érdekességek iránti érdeklődés, tájékozottság a témában. A sportjátékok 
kiemelkedő magyar bázisai, nemzetközi sikerei. 
A személyes biztonság és társak biztonságának védelme a játékszituációkban, a döntésekben pedig a 
baleset-megelőzés fontosságának tudatos képviselete. 
Az alkotó, kooperatív mozgásos tevékenységek kezdeményezése, az ötletek kulturált megfogalmazása 
és megvalósítása. 

 

Torna jellegű feladatok Órakeret 30 
óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A koordináció, a cselekvésbiztonság, a zenéhez illeszkedés továbbfejlesztése a 
torna jellegű sorozatok során a már ismert és új elem–és motívumkapcsolatok-
kal is. 
Az önállóság és kooperativitás növelése a mozgásrendszer működtetésének 
minden területén: bemelegítésben, képességfejlesztésben, gyakorlásban, ver-
senyzésben, versenyrendezésben. Az erősségek és gyengeségek figyelembevé-
tele, egyéni célirányos fejlesztések. 
A közös tervezés, kivitelezés során a kellő határozottságú és öntudatú kommu-
nikáció fejlesztése. 
A gyakorlatok jó tartással, biztos kiállással történő, esztétikus, gördülékeny 
végrehajtásának elérése. 
 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Gimnasztika 
Rendgyakorlatok gyakorlása 
A korábbi évfolyamokon gyakoroltak alkalmazása az óraszervezés funkcióinak megfelelően. 
Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése 
A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok: pl. mozgásütem változtatása, kiinduló helyzet 
és kartartás változtatása. 
Változatos eszközök, kéziszerek –gyógylabda, homokzsák stb. – alkalmazása a helyi felszereltség 
függvényében. 
8–16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, egyidejű mozgáskapcsolatok, aszimmetrikus sorozatok. 
Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok végzése 
Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok differenciáltan, egyénre szabottan, az egyéni 
optimumra törekvéssel. Az ízületi lazaság megtartása, fokozása gimnasztikai és 
stretchinggyakorlatokkal. Az aktív és passzív izomnyújtás hatásának elkülönítése. 
Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás leküzdésével. 
Az agonista és antagonista izmok arányos, harmonikus fejlesztése. 
Anaerob állóképességet fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. 
Az egyensúlyozás gyakorlatai: dinamikus gyakorlatok guggolásban, talpon, lábujjon, forgómozgások-
kal sorozatban. Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az egyéni fejlődést követő 
rendszeres kontrollal. 
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Torna, sporttorna 
Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna 
Tartásos gyakorlatelemek, elemkapcsolatok gyakorlása: tarkóállás, fejállás, kézállás, mérlegállások, 
spárgák, hidak, mozgásos gyakorlatelemek gyakorlása: gurulóátfordulások különböző irányokba, gu-
rulóátfordulás hátra–tolódás kézállásba, tarkóbillenés, fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalt, vetődé-
sek, átguggolások, átterpesztések, lábkörzések, dőlések, felállások egységesen az alapformában és 
differenciáltan a variációkban, az elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése dif-
ferenciáltan. 
Összefüggő gyakorlatsorok – társas talajtorna 
Gyakorlás során az egyéni optimum, önálló bővítés megjelenítése az elemkapcsolatokban, sorozatok-
ban. 
Az esztétikus és harmonikus előadásmód igénye (feszítések, fejtartás, válltartás, spicc) mint minőségi 
elvárás megjelenik a hibajavítás, az ismétlések során. 
Páros gyakorlatok önálló összeállítása cselekvésbiztos szinten elsajátított talajtorna-elemek kreatív 
felhasználásával, a szükség szerint beépített segítségadást tartalmazva. 
Szertorna-gyakorlatok 
A gyakoroltatás során egységesen az alapformában és differenciáltan a variációkban, az elemek meny-
nyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése differenciáltan, egyénre szabottan történik. 
Szertorna, gyakorlás tornaszereken fiúk számára 
Korláton– terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, hajlított támasz, oldaltámaszok, lebegőtámasz, 
lebegő-felkartámasz, felkarfüggés, alaplendületek támaszban és felkarfüggésben, beterpesztések, ter-
peszpedzés, támlázás, szökkenés, fellendülés előre terpeszülésbe, felkarállás, felugrás beterpesztéssel 
támasz ülőtartásba, vetődési leugrás, kanyarlati leugrás. 
Nyújtón – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, lendület előre 180 fokos fordulattal, ellendülés, 
alálendülés, kelepforgások, térdfellendülés, billenés, támaszból homorított leugrás hátra, alugrás, nyíl-
ugrás. 
Gyűrűn – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott 
támasz, alaplendület, lendületvétel, húzódás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre, homorított leugrás, 
leterpesztés hátra 
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Szertorna, gyakorlás tornaszereken lányok számára 
Gerendán – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, mérlegek, guggolótámaszok, fek-
vőtámaszok, támaszban átlendítés, belendítés, hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba, térdelőtámasz-
ba, fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések, lábtartáscserék, felugrás egy láb át- és belendítés-
sel, homorított leugrás, terpesz csukaugrás. 
Felemáskorláton – támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés, függőtámasz, függésből lendítés, 
átguggolás, átterpesztés fekvőfüggésbe, pedzés, lendület előre-hátra függésben, támaszban lendület 
lebegőtámaszba, kelepfellendülés támaszba, fordulat fekvőfüggésben, térdfellendülés, guggoló függő-
állásból fellendülés támaszba, támaszból átfordulás előre fekvőfüggésbe, felugrás támaszba, felugrás 
függésbe, leugrás támaszból, alugrás, nyílugrás. 
Bemelegítés a torna gyakorlásához, együttes bemelegítési modellel, majd önálló mozgássorral. 
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése önállóan. 
A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a tudatos hibajavítás beépítése a mindennapi gya-
korlási szokásokba. 
Alkalmazás versenyszituációkon keresztül, az egyszerű szabályok – pontozási hierarchia és szemlélet 
– gyakorlása. 
 
Ritmikus gimnasztika 
Az esztétikus, szép és nőies mozgásokat, alakformálást, minőségi interpretálást segítő kondicionális és 
koordinációs képességfejlesztő eljárások megismerése, gyakorlása. A ritmusérzék továbbfejlesztése, 
önálló zeneválasztásra lehetőség a szélsőségektől való elhatárolódás mellett. Önálló bővítési lehetőség, 
önálló gyakorlatrészek hozzáadása a minimumhoz, páros és csoportos interpretációk támogatása. 
Szabadgyakorlatok gyakorlása 
A 9–10. osztályban gyakorolt, előkészítő tartásos és mozgásos elemek és fő mozgások alapformái 
ismétlése és új, összetett formák gyakorlása. 
A kéziszerekre vonatkozóan lásd a 9–10. osztály tematikai egységét. 
Kötélgyakorlatok gyakorlása 
Lengetések: oldalt lengetés; elöl lengetés; fent lengetés; „fűnyíró”; 8-as figura. 
Kötéláthajtások: egy, illetve páros lábon szökdeléssel, előre és hátra kötélhajtással állóhelyben és hal-
adással; futás mindkét láb alatt történő áthajtással; helyben futás a joggoláshoz hasonló lábmunkával. 
Kombinációk: oldalt lengetés egyik oldalra, majd páros lábon szökdelés közben kötéláthatás előre, ezt 
követően oldalt lengetés másik oldalra; ugyanez hátra kötélhatással. 
Fordulatok: 2x180° fordulat (egy oldallengetés közben 180° fordulat, majd kötélhajtás hátra a láb 
alatt, ezután a második 180° fordulat, majd kötélhajtás előre a láb alatt. 
8–10 elemből álló elemkapcsolat begyakorlása zenével a zene ritmusának, dinamikájának megfelelve. 

Aerobik 
A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság, ruganyosság és ritmusérzék – 
megvalósításához szükséges előkészítő és rávezető gyakorlatok. 
A korábban tanult aerobik lépésgyakorlatok, alaplépések, haladások, karmozdulatok összehangolása, 
az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás által: testtartás, mozdulatok precíz 
végrehajtása, szinkron a zenével és egymással. 
Rövid koreográfiák ismétlése magas cselekvésbiztonsággal (30–40°s). 
Páros, mikrocsoportos koreográfiák önállóságra törekedve, a szükséges optimális tanári irányítással. 
Aerobik-bemutatók egyszerűsített szabályokkal. 
ISMERETEK–SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Az erősítő és nyújtó hatású gyakorlatok alapvető anatómiai és élettani ismeretei. 
Változtatási hajlandóság az egyéni hibás rutinokban. 
A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy harmonikus esztétikájának átélése és tudatos 
felvállalása. A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen tényezőinek szétválasztása 
(értékfelismerés, önértékelés). 
A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás, a társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, 
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az erősségek elismerése, támogatása. Az egyéni és együttes helyzetből adódó sajátosságok mérlegelé-
se, az objektív megoldások keresése. A zenei és az esztétikai kivitelezésre vonatkozó ismeretek. A 
tornasport sporttörténeti érdekességei („lovas nemzet vagyunk”). 
 

Atlétikai jelegű feladatok Órakeret 30 
óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az egyén számára előnyös atlétikai mozgásformák kiválasztása és önálló gya-
korlása révén az önismeret fejlesztése. 
A már elsajátított atlétikai futó-, ugró-, dobószámok versenyszabályainak a 
korosztályos előírások szerinti alkalmazása és betartása. 
Motiváló eljárások az egyéni eredmény, edzésteljesítmény javítására. 
A mérhető teljesítményeken alapuló objektív ellenőrzés elfogadtatása, beépíté-
se a személyes aktivitásokat befolyásoló döntéshozatalba. 
A folyamatos és visszatérő gyakorlás szerepének, jelentőségének, hatásának 
tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Futások 
Rövidtáv, váltófutás, gátfutás 
A gyorsfutás technikáját javító gyakorlatok változatos végrehajtása. A kedvező rajthelyzet kialakítása, 
segédvonalak kijelölése. Eredményorientált együttműködés váltófutásban. Váltók alakítása, versengé-
sek. A gátvételi technika alkalmazása magasabb akadályon, léceken, gáton 4–5 lépéses ritmusban. 
Középtáv, folyamatos futás, tájékozódási futás 
A különböző távokhoz illeszkedő futótechnika kiválasztása. Jártasság az adott távhoz szükséges ver-
senytempó és irambeosztás megválasztásában. Állóképesség-fejlesztő módszerek rendszeres alkalma-
zása és teljesítményének nyomon követése. 
Ugrások 
A lépő és guggoló, a homorító távolugrás (differenciáltan a legügyesebbeknek) jellemzőinek ismerete, 
gyakorlati alkalmazása a valós méretű elugró felületről elugorva. 
Választás a magasugró technikák közül. 5−7 lépéses, egyénileg kialakított nekifutással, a testi adottsá-
gok alapján differenciált elvárások szerinti versenyszerű végrehajtás. 
Sorozat szökdelések végrehajtása. 1−3 lépéses sorozat elugrás, illetve sorozat felugrások technikajaví-
tó végrehajtása. Gyorsuló nekifutás optimális távolságról. 
Dobások 
Az egy- és kétkezes vetések technikái. Lendületvétellel egykezes vetés végrehajtása. Vetések negyed- 
és egész fordulattal, a perdület iskolázása. 
Optimális lendületből történő hajítás. Választás az egyes lökő mozdulatok közül. Az optimális kidobá-
si szögre, sebességre és magasságra törekvés. 
Célba és távolságra dobások hajító, lökő és vető mozdulattal. 
A különböző dobásformákkal a törzsizom sokoldalú erősítése. 
 
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A gátfutás lendítő és elrugaszkodó lábmozgásának ismerete. 
A középtávok állórajtra vonatkozó szabályainak, a köríven futás szabályszerűségeinek, a repülőrajt 
előnyeinek ismerete. 
A savasodás jellegzetes hatásainak és teljesítőképességre gyakorolt hatásának ismerete. 
Az iram és tempó megválasztása szempontjainak ismerete. 
A nekifutás módosítása szükségszerűségének ismerete. 
Információk a passzív mozgatórendszer megterhelését, károsodását okozó erőedzésekről. 
Az olimpiákon szereplő atlétikai versenyszámok ismerete. A magyar olimpiai futó-, ugró- és dobó-
eredmények ismerete. „A gyorsabban, magasabbra, erősebben” jelmondat értelmezése. 
Önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére törekvés, a siker átélése, a kudarc elfogadása és az 
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azzal való megküzdés. 
 
 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek Órakeret 
30 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A rekreációval gazdagított életvitelhez szükséges sportági, élettani, edzéselmé-
leti ismeretek megszerzése. Az önállóan kezdeményezett társas vagy csoportos 
sportolás szervezési és lebonyolítási ismeretei, jártasságok megszerzése. A 
testnevelés újszerű tartalmakkal történő gazdagítása, az iskolai létesítményen 
belüli és tágabb környezetében lévő lehetőségek kihasználása sportolásra. A 
felnőtt kor sportos életviteléhez újabb mozgásformák, sportágak megismerése, 
családi és csoportos öntevékeny sportoláshoz szükséges mozgásműveltségbeli 
ismeretek megszerzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább két választott sportági mozgásrendszer mozgásainak 
tanítása-tanulása a tantervben szabályozottan. 
A szabadtéri és élethossziglan űzhető mozgásformák (úszás, túrázás) hangsúlyának megerősítése. 
Edzés a természet erőivel – játszóterek, szabadidőközpontok bevonása –, az adottságok kihasználásá-
val, pl. jégpálya készítése. 
Újszerű mozgásfeladatok egyéb kihívásainak való megfelelés, pl. a közlekedésbiztonság területén a 
kerékpározás kultúráját szem előtt tartva. 
Sportolás közben a rutinok megerősítése a zöldfelület megóvásában, a tájhasználatban, az épületek 
megóvásában, az energia, a vízhasználat, a dohányzás elleni küzdelem és a hulladékgyűjtés, újrahasz-
nosítás területén. 
A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny sportolásra való felkészítés, az önszerveződés-
hez szükséges ismeretek, jártasságok megszerzése. Társaságban is jól alkalmazható mozgásos kreatív, 
kommunikációs és kooperációs játékok tárházának bővítése. 
Egyszerű (akár saját készítésű) eszközökkel szerény térigényű mozgásformák elsajátítása (ugrókötele-
zés, asztalitenisz, tollaslabda,stb.) 
 
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Szabályismeret és baleset-megelőzési információk a tantervben kidolgozott alternatív sportok terüle-
tén. 
A helyes öltözködés és folyadékfogyasztás a szabadtéren végzett sportolás során. 
A környezettudatos magatartás ismérvei, a testmozgások során az egyénnek önmagával, társaival és a 
természettel való harmonikus kapcsolata. 
A táborozási eszközrendszer megismerése, használatában jártasság szerzése (tájfutás, tájoló és térkép 
használata, sátorverés, vízitúra, vándortábor stb.). 
 
 

Önvédelem és küzdősportok Órakeret 
15 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom fejlesztése, a félelem 
leküzdése és a sportszerűség (fair play) szemléletének kiteljesítése. Küzdő 
típusú játékok tudatos alkalmazása a személyiségfejlesztésben, különös tekin-
tettel az önuralomra, az önvédelemre, a társak tiszteletére és a szabályok elfo-
gadására. A közösségben előforduló veszélyhelyzetek felismerése és kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 

 
 

149 



A küzdéseket előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok. 
 
Önvédelem – női önvédelem 
A közelharc alapelveinek alkalmazása a gyakorlatban. 
Az önvédelem 4–5 mozgásbiztonsággal végrehajtott megoldása. Gyakorlás nagy elemszámú ismétlés-
sel, automatizáció. 
 
Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása: 
Alapállás, alaphelyzetek stabil alkalmazása, szabályos és erős fogások csuklóra, karra, nyakra, derék-
ra, rögzített kilendítések, keresztfogások. 
Emelések hónaljfogással, derékfogással, kevert fogással. 
A mögékerülések és kiemelések különböző változatai, dobástechnikák, leszorítások alkalmazása. 
Az eredményes földharc technikájának elsajátítása. 
Egyéni és csapatversenyek, küzdési taktikát igénylő feladatok játékos formában és páros küzdelmek. 
 
Dzsúdó sportági készségfejlesztés: 
A 9–10. osztályban tanult technikák és taktikák továbbfejlesztése. 
Az egyensúlyt stabilizáló és azt kibillentő gyakorlatok, testsúlyáthelyezések, irányváltoztatások, előre, 
hátra, oldalra gurulások. 
Szabadulás különböző fogásokból (karfogás, ölelőfogás, fojtás). 
Támadás-elhárítási módszerek. 
Tanult dobásokkal történő állásküzdelem. 
A tanult variációk mellett – a szabályok adta kereteken belül – önálló megoldások, sportszerű kreatív 
alkalmazások támogatása a küzdelmek során, az állóharcban, a földharcban. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Önmaga megvédésének ismerete, a közelharc alapelvei ismerete. 
Az érzelem- és feszültségszabályozás, az agresszió megelőzése a küzdő jellegű sporttevé-
kenységek révén. A sportági tudás adta előnyök megfogalmazásának képessége. 
A sportszerű küzdések jellemformáló hatásának ismerete, elismerése. 
A megegyezésre készenlét képessége, a szabályok időleges, társ által megerősített felfüggesz-
tésének, módosításának lehetősége. 
 

Egészségkultúra és prevenció Órakeret 
35 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az élethosszig tartó optimális, életkornak és testalkatnak megfelelő prevenciós 
és rekreációs mozgásos tevékenységek önálló működtetéséhez, bővítéséhez 
szükséges készségek és kompetenciák továbbfejlesztése. A stressz kezelése. 
Növekvő jártasság a mérések és az adatokra épülő önfejlesztés terén. 
Az edzésre, a teljesítmény növelésére és mérésére, a prevencióra, rekreációra 
kész fizikai és mentális állapot értékként kezelése. 
A fenti állapot fenntartásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás rendszer-
ré szervezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Bemelegítés 
Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag feladatmegoldásai, a tervezés, szervezés, 
levezetés, értékelés megvalósítása. 
A labdajátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz, küzdéshez kapcsolódó bemelegítések álta-
lános és speciális jellemzőinek, mozgásainak elkülönítése szóban és gyakorlatban egyaránt. 
 
Edzés, terhelés 
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A fejlődés, a megfelelő hatékonyság alapfeltételeinek biztosítása: jól szervezettség, a felesleges állás-
idők kiküszöbölése, szükséges mozgásterjedelem (idő, ismétlésszám), szükséges intenzitás (sebesség, 
gyakorlatsűrűség, megfelelő ellenállás), terhelés–pihenés egyensúlya. 
Főbb témák: 
Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés tervezése és megvalósítása a gyakorlatban egyéni-
leg, párban, csoportban eszközök nélkül és különböző eszközök segítségével. 
A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. Önálló mozgásprogram-tervezés, a tervek bemutatása, 
próbája. 
Hagyományos és alternatív eszközök használata a helyi felszereltség függvényében pulzusmérő, me-
dicinlabda, súlyzó, ugrókötél, erősítő gumiszalag, gimnasztikai labda ). A képességfejlesztő eljárások 
bemutatása: intervallumos, ismétléses, tartós és ellenőrző módszerekkel edzésfolyamatok végzése. 
A rendelkezésre álló szabadidő megtervezésének eljárásaira tervek megismerése. Egyéni rekreációs 
megoldások bemutatása, foglalkozásrészlet vezetése. Konkrét sportági tevékenységre és mozgás-
anyagra fejlesztett kondicionális és koordinációs képességfejlesztés. 
Motoros tesztek lebonyolítása. 
Az egészséges test és lélek megóvása 
A munkahelyi és egyéb ártalmak elleni védekezésre való felkészülés: a biomechanikailag helyes test-
tartás és az egészséges lábboltozat kialakításának és fenntartásának, a helyes légzésnek a gyakorlatai, 
az ülőmunka és a zárt tér ellensúlyozására szolgáló tevékenységek, a sportolás kedvező hatása a szen-
vedélyek megelőzésében. 
A stresszoldás gyakorlatai és a relaxáció. 
A megtanult és folyamatosan használt feszültségoldó módszerek tudatos alkalmazása a pályaorientá-
ciót és jövőképet építő lelki munkában, és a feszültségek szabályozása és az élet stresszhelyzeteivel 
való autogén megküzdés. 
A test-lelki harmónia fejlesztésének egyéb, alternatív megközelítése a helyi lehetőségek és programok 
szerint. 
A testtartásért felelős izmok kellő erejének és nyújthatóságának fejlesztése a helyesen végzett tartásja-
vító tornával (általános és konkrét sportági jelleggel). 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Információk a passzív mozgatórendszer megterhelését, károsodását okozó erőedzésekről. 
A sportágak gyakorlásához megfelelően illeszkedő bemelegítő eljárások ismerete. 
A terhelésfokozás paramétereinek ismerete. A tudatos terhelésen, méréseken, önkontrollon alapuló 
teljesítményfejlesztés ismérvei. 
Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága és gyakorisága, a pihenő idő jelentősége. Az alvás és 
ébrenlét megfelelő arányai, a sport szerepe az egészséges, nyugodt alvásban. 
A gerincsérülések, ártalmak elkerülési módozatainak ismerete. 
A sérült gerinc esetén az elsősegély ellátása és/vagy a sérülttel való helyes bánásmód ismerete. 
A stresszes állapot elleni tudatos védekezés ismerete. 
A növekvő teljesítmény, sporteredmény objektív elismerése, öröm a másik ember teljesítménye felett, 
pozitív megerősítés. 
Az öröm mint pozitív életérzés melletti tudatos döntés. A közös élmény, az egészség és a mozgásra 
fordított szabadidő megteremtésének egymást erősítő igénye (flow, motiváció). 
Felelősségvállalás a saját és a társak egészséges életmódja iránt. 
 
 
HT szerinti 10%: 18 óra 

• Kézilabdázás: 9 óra 
o Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

 
• Floorball (9 óra) 

o Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 
 

 
 

151 



 

 
 

152 



 
12. évfolyam 

Évi óraszám : 160 óra 
HT szerinti 10 %: 16 óra 
HT szerinti szabadon tervezett: 0 óra 
HT szerinti emeltszintű: 0 óra 
 

Sportjátékok Órakeret 
40 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 
A megoldások sokféleségének, sikerességének bővítése. 
Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi és minő-
ségi növelése. 
Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok eredmé-
nyességéhez szükséges képességek, attitűdök erősítése. 
A többféle labdajáték során a mozgástanulás folyamatában működő transzfer-
hatás kihasználása. 
Megküzdés a feszültségekkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Általános feladatok 
Az önszervezés gyakorlása 
Önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás és játékszervezés. A támadás és védekezés megszerve-
zésére, a csapatösszeállításra és az értékelésre vonatkozó megbeszélések a gyakorlásokba építve. Szi-
tuációk, feladatok megoldása egyéni és/vagy társas döntéshozatallal, a sportszerűség, tolerancia és 
empátia szem előtt tartásával.A tevékenységekhez tartozó felszerelések, berendezések önálló használa-
ta, rendben tartása, megóvása. 
Lényeges játékszabályok készségszintű alkalmazása – játékvezetési gyakorlat 
A labdával vagy labda nélküli mozgások közben elkövethető, direkt vagy indirekt személyre irányuló 
szabálytalanságok elkerülését elősegítő gyakorlatok, megerősítések, megbeszélések. Az elkövetett 
vétség önálló jelzése, annak elvárása. A labdajáték-specifikus időhatárok betartásának gyakorlatai. 
Játékfolyamatok „belső” játékvezetéssel, megegyezéssel. 
A játékvezetés gyakorlása laza tanári kontrollal, önállóan, a lényeges játékszabályok alkalmazásával, 
néhány játékvezetői nonverbális jel használatával is. 
Versenyhelyzetek 
A labdajátékok alap- és játékismereteinek alkalmazása, megmérettetése osztályszintű mérkőzéseken, 
házibajnokságokon, a tehetségesebb tanulók számára a korosztályos diákolimpiai és egyéb versenye-
ken. 
 
Kosárlabdázás 
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 
Új variációk a már megtanult technikákkal kisebb taktikai egységekbe ágyazottan – többféle cselezés, 
ritmusváltás, biztonságos labdabirtoklás, kidobott labda elfogása, labdavezetés különböző testhelyze-
tekben, támadó, védő láb- és karmozgások, összetettebb átadások, kötetlen átadási formák, küzdések 
váll-váll érintéssel a labda megszerzéséhez, lepattanó labda megszerzése, ebből indulás, átadás vagy 
kosárra dobás. Hármas-nyolcas mögéfutással. 
A technikákat alkalmazó játékok párban, csoportban a variációk önálló és kreatív felhasználásával. 
Taktikai továbbfejlesztés 
Az emberfogásos védekezés gyakorlása és önálló alkalmazása. 
Formációk begyakorlása két vagy több ember kapcsolatára támadásban és védekezésben. A speciális 
feladatok megoldása, büntetődobás utáni támadás és védekezés. 
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Játék minden összetételű, emberhátrányos, emberelőnyös és azonos létszámú taktikai szituációban. 
Önálló ötletjáték (streetball, illetve egészpályás 5:5 elleni játék). 

Kézilabdázás 
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 
Változatos variációk megoldása már megtanult technikákkal kisebb taktikai egységekbe ágyazottan. 
Taktika előkészítő futó- és fogójátékok, test-test elleni küzdelmek. 
Labdatechnikák összetett és bonyolultabb alapformái cselekvésbiztosan végrehajtva. Indulócsel, áta-
dócsel, lövőcsel, cselkapcsolatok alkalmazása mindkét oldalra. Sáncolás, zárás. 
Szélsők, átlövők, beállók kapura lövéseinek gyakorlása, alkalmazása rövidebb akciók befejezéseként, 
kapusmozgások átismétlése. 
Taktikai továbbfejlesztés 
Gyors indítások gyakorlása, létszámbeli előnyből, illetve hátrányból való támadások. Játékszituációk 
ismétlése beállóval, lerohanás rendezetlen védelem ellen, szélsőbefutások. 
Védekezés irányítása gyorsindítás esetén. Védekezési taktika végrehajtása 6:0, 5:1, védekezési rend-
szerek esetén. 

Labdarúgás 
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 
A tanult elemek összetett variációkban alkalmazott megoldásai csökkenő hibaszázalékkal, labdakeze-
lési cselekvés biztonsággal, eredményes befejezésekkel. Pozícióváltások szélességben és mélységben 
zavaró ellenféllel szemben is, felívelés, beadások, letámadás, visszatámadás. Pontos cselezések, szere-
lések alkalmazása a játékban. 
Változatos kapura lövések, ívelések, rúgásfajták alkalmazása, a labda céltudatos irányításával. Fejelé-
sek különböző fajtái dobott vagy rúgott labdából. Szögletrúgás, bedobás eredményes technikája, bün-
tetőrúgások különböző távolságból. 
Taktikai továbbfejlesztés 
A szoros és követő emberfogás gyakorlása kisebb és nagyobb egységekben. Védelmi rendszerek isme-
rete és gyakorlása. 
Támadás felépítése az emberfogás és területvédelem ellen. Csapatrészeken belüli koordinált együtt-
működés, és csapatrészek összjátékának megvalósítása a kötött játékfolyamatok és ötletjáték során. 
Kézilabdában és labdarúgásban a mezőnyjátékosra és a kapusra vonatkozó szabályok ismerete, betar-
tása. 
Röplabdázás 
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 
A labdaérintés biztonságának, a labda tudatos és pontos helyezésének gyakorlása, a hibaszázalék 
csökkentése, az élvezhető, folyamatos játék elérése érdekében. Gurulások, vetődések. Célba ütések és 
érintő labdatovábbítások mozdulatlan céltárgyra vagy társhoz. A sáncolás technikája egyénileg és 
párban. Az ütés és a sáncolás fedezése. 
Tanult támadási technikák gyakorlása, a felső egyenes nyitás differenciált továbbfejlesztése növekvő 
távolságról, ügyesebbek felugrásból. 
A feladás technikájának biztonságos alkalmazása alkar- és kosárérintéssel egyaránt. 
„Röptenisz”, szabadon választott vagy megkötött érintésfajtával. 
Rövid és hosszú labdaátadások talajon vagy levegőben. 
Taktikai továbbfejlesztés 
Átadások, átvételek mélységi, szélességi játékhelyzetek kialakításával. Védekezések különböző állás-
rendek szerint, a csillagalakzat, alapvédekezési forma megtanítása. 
4:2-es és az 5:1-es védekezési és támadási játékelemek elsajátítása. 
Ütő és sáncoló játékosok melletti védekezés, sánc mögötti ütött vagy ejtett labdához való elhelyezke-
dés. Röplabdában a forgásszabály, az első és második sorra vonatkozó főbb megkötéseknek való meg-
felelés, a háló és a labda hibás érintése szabályai és a labdára, emberre vonatkozó területelhagyás ér-
telmezése. 
Bonyolultabb – kooperatív, kreatív – testnevelési és sportjátékok. A sportjátékokra való előkészítésen 
túlmutató, stratégiai jellegű, az életszerepekre felkészítő és inklúzióra érzékenyítő játékok. 
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A testnevelési és sportjátékok mozgásai, szabályrendszere egymásra épülésének megértése. 
A legfontosabb játékvezetői jelzések ismerete. 
A sportjátékok transzferhatásának felismerése és az egyén fejlődése szempontjából lehetséges össze-
függések értelmezése. 
A páros és társas kapcsolatokban konstruktív konfliktusmegoldás. 
Sportjáték-történeti ismeretek, érdekességek iránti érdeklődés, tájékozottság a témában. A sportjátékok 
kiemelkedő magyar bázisai, nemzetközi sikerei. 
A személyes biztonság és társak biztonságának védelme a játékszituációkban, a döntésekben pedig a 
baleset-megelőzés fontosságának tudatos képviselete. 
Az alkotó, kooperatív mozgásos tevékenységek kezdeményezése, az ötletek kulturált megfogalmazása 
és megvalósítása. 

 

Torna jellegű feladatok Órakeret 30 
óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A koordináció, a cselekvésbiztonság, a zenéhez illeszkedés továbbfejlesztése a 
torna jellegű sorozatok során a már ismert és új elem és motívumkapcsolatok-
kal is. 
Az önállóság és kooperativitás növelése a mozgásrendszer működtetésének 
minden területén: bemelegítésben, képességfejlesztésben, gyakorlásban, ver-
senyzésben, versenyrendezésben. Az erősségek és gyengeségek figyelembevé-
tele, egyéni célirányos fejlesztések. 
A közös tervezés, kivitelezés során a kellő határozottságú és öntudatú kommu-
nikáció fejlesztése. 
A gyakorlatok jó tartással, biztos kiállással történő, esztétikus, gördülékeny 
végrehajtásának elérése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Gimnasztika 
Rendgyakorlatok gyakorlása 
A korábbi évfolyamokon gyakoroltak alkalmazása az óraszervezés funkcióinak megfelelően. 
Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése 
A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok: pl. mozgásütem változtatása, kiinduló helyzet 
és kartartás változtatása. 
Változatos eszközök, kéziszerek –gyógylabda, homokzsák stb. – alkalmazása a helyi felszereltség 
függvényében. 
8–16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, egyidejű mozgáskapcsolatok, aszimmetrikus sorozatok. 
Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok végzése 
Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok differenciáltan, egyénre szabottan, az egyéni 
optimumra törekvéssel. Az ízületi lazaság megtartása, fokozása gimnasztikai és 
stretchinggyakorlatokkal. Az aktív és passzív izomnyújtás hatásának elkülönítése. 
Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás leküzdésével. 
Az agonista és antagonista izmok arányos, harmonikus fejlesztése. 
Anaerob állóképességet fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. 
Az egyensúlyozás gyakorlatai: dinamikus gyakorlatok guggolásban, talpon, lábujjon, forgómozgások-
kal sorozatban. 
Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az egyéni fejlődést követő rendszeres kont-
rollal. 
 
Torna, sporttorna 
Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna 
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Tartásos gyakorlatelemek, elemkapcsolatok gyakorlása: tarkóállás, fejállás, kézállás, mérlegállások, 
spárgák, hidak, mozgásos gyakorlatelemek gyakorlása: gurulóátfordulások különböző irányokba, gu-
rulóátfordulás hátra–tolódás kézállásba, tarkóbillenés, fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalt, vetődé-
sek, átguggolások, átterpesztések, lábkörzések, dőlések, felállások egységesen az alapformában és 
differenciáltan a variációkban, az elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése dif-
ferenciáltan. 
Összefüggő gyakorlatsorok – társas talajtorna 
Gyakorlás során az egyéni optimum, önálló bővítés megjelenítése az elemkapcsolatokban, sorozatok-
ban. 
Az esztétikus és harmonikus előadásmód igénye (feszítések, fejtartás, válltartás, spicc) mint minőségi 
elvárás megjelenik a hibajavítás, az ismétlések során. 
Páros gyakorlatok önálló összeállítása cselekvésbiztos szinten elsajátított talajtorna-elemek kreatív 
felhasználásával, a szükség szerint beépített segítségadást tartalmazva. 
Szertorna-gyakorlatok 
A gyakoroltatás során egységesen az alapformában és differenciáltan a variációkban, az elemek meny-
nyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése differenciáltan, egyénre szabottan történik. 
Szertorna, gyakorlás tornaszereken fiúk számára 
Korláton– terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, hajlított támasz, oldaltámaszok, lebegőtámasz, 
lebegő-felkartámasz, felkarfüggés, alaplendületek támaszban és felkarfüggésben, beterpesztések, ter-
peszpedzés, támlázás, szökkenés, fellendülés előre terpeszülésbe, felkarállás, felugrás beterpesztéssel 
támasz ülőtartásba, vetődési leugrás, kanyarlati leugrás. 
Nyújtón – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, lendület előre 180 fokos fordulattal, ellendülés, 
alálendülés, kelepforgások, térdfellendülés, billenés, támaszból homorított leugrás hátra, alugrás, nyíl-
ugrás. 
Gyűrűn – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott 
támasz, alaplendület, lendületvétel, húzódás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre, homorított leugrás, 
leterpesztés hátra. 
 
Szertorna, gyakorlás tornaszereken lányok számára 
Gerendán – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, mérlegek, guggolótámaszok, fek-
vőtámaszok, támaszban átlendítés, belendítés, hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba, térdelőtámasz-
ba, fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések, lábtartáscserék, felugrás egy láb át- és belendítés-
sel, homorított leugrás, terpesz csukaugrás. 
Felemáskorláton – támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés, függőtámasz, függésből lendítés, 
átguggolás, átterpesztés fekvőfüggésbe, pedzés, lendület előre-hátra függésben, támaszban lendület 
lebegőtámaszba, kelepfellendülés támaszba, fordulat fekvőfüggésben, térdfellendülés, guggoló függő-
állásból fellendülés támaszba, támaszból átfordulás előre fekvőfüggésbe, felugrás támaszba, felugrás 
függésbe, leugrás támaszból, alugrás, nyílugrás. 
Bemelegítés a torna gyakorlásához, együttes bemelegítési modellel, majd önálló mozgássorral. 
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése önállóan. 
 
A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a tudatos hibajavítás beépítése a mindennapi gya-
korlási szokásokba. 
Alkalmazás versenyszituációkon keresztül, az egyszerű szabályok – pontozási hierarchia és szemlélet 
– gyakorlása. 
 
Ritmikus gimnasztika 
Az esztétikus, szép és nőies mozgásokat, alakformálást, minőségi interpretálást segítő kondicionális és 
koordinációs képességfejlesztő eljárások megismerése, gyakorlása. A ritmusérzék továbbfejlesztése, 
önálló zeneválasztásra lehetőség a szélsőségektől való elhatárolódás mellett. Önálló bővítési lehetőség, 
önálló gyakorlatrészek hozzáadása a minimumhoz, páros és csoportos interpretációk támogatása. 
Szabadgyakorlatok gyakorlása 
A 9–10. osztályban gyakorolt, előkészítő tartásos és mozgásos elemek és fő mozgások alapformái 
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ismétlése és új, összetett formák gyakorlása. 
A kéziszerekre vonatkozóan lásd a 9–10. osztály tematikai egységét. 
Kötélgyakorlatok gyakorlása 
Lengetések: oldalt lengetés; elöl lengetés; fent lengetés; „fűnyíró”; 8-as figura. 
Kötéláthajtások: egy, illetve páros lábon szökdeléssel, előre és hátra kötélhajtással állóhelyben és hal-
adással; futás mindkét láb alatt történő áthajtással; helyben futás a joggoláshoz hasonló lábmunkával. 
Kombinációk: oldalt lengetés egyik oldalra, majd páros lábon szökdelés közben kötéláthatás előre, ezt 
követően oldalt lengetés másik oldalra; ugyanez hátra kötélhatással. 
Fordulatok: 2x180° fordulat (egy oldallengetés közben 180° fordulat, majd kötélhajtás hátra a láb 
alatt, ezután a második 180° fordulat, majd kötélhajtás előre a láb alatt. 
8–10 elemből álló elemkapcsolat begyakorlása zenével a zene ritmusának, dinamikájának megfelelve. 
Aerobik 
A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság, ruganyosság és ritmusérzék – 
megvalósításához szükséges előkészítő és rávezető gyakorlatok. 
A korábban tanult aerobik lépésgyakorlatok, alaplépések, haladások, karmozdulatok összehangolása, 
az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás által: testtartás, mozdulatok precíz 
végrehajtása, szinkron a zenével és egymással. 
Rövid koreográfiák ismétlése magas cselekvésbiztonsággal (30–40°s). 
Páros, mikrocsoportos koreográfiák önállóságra törekedve, a szükséges optimális tanári irányítással. 
Aerobik-bemutatók egyszerűsített szabályokkal. 
ISMERETEK–SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Az erősítő és nyújtó hatású gyakorlatok alapvető anatómiai és élettani ismeretei. 
Változtatási hajlandóság az egyéni hibás rutinokban. 
A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy harmonikus esztétikájának átélése és tudatos 
felvállalása. 
A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen tényezőinek szétválasztása (értékfelisme-
rés, önértékelés). 
A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás, a társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, 
az erősségek elismerése, támogatása. Az egyéni és együttes helyzetből adódó sajátosságok mérlege-
lése, az objektív megoldások keresése.A zenei és az esztétikai kivitelezésre vonatkozó ismeretek. 
A tornasport sporttörténeti érdekességei („lovas nemzet vagyunk”). 
 

Atlétikai jelegű feladatok Órakeret 30 
óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az egyén számára előnyös atlétikai mozgásformák kiválasztása és önálló gya-
korlása révén az önismeret fejlesztése. 
A már elsajátított atlétikai futó-, ugró-, dobószámok versenyszabályainak a 
korosztályos előírások szerinti alkalmazása és betartása. 
Motiváló eljárások az egyéni eredmény, edzésteljesítmény javítására. 
A mérhető teljesítményeken alapuló objektív ellenőrzés elfogadtatása, beépíté-
se a személyes aktivitásokat befolyásoló döntéshozatalba. 
A folyamatos és visszatérő gyakorlás szerepének, jelentőségének, hatásának 
tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Futások 
Rövidtáv, váltófutás, gátfutás 
A gyorsfutás technikáját javító gyakorlatok változatos végrehajtása. A kedvező rajthelyzet kialakítása, 
segédvonalak kijelölése. Eredményorientált együttműködés váltófutásban. Váltók alakítása, versengé-
sek. A gátvételi technika alkalmazása magasabb akadályon, léceken, gáton 4–5 lépéses ritmusban. 
Középtáv, folyamatos futás, tájékozódási futás 

 
 

157 



A különböző távokhoz illeszkedő futótechnika kiválasztása. Jártasság az adott távhoz szükséges ver-
senytempó és irambeosztás megválasztásában. Állóképesség-fejlesztő módszerek rendszeres alkalma-
zása és teljesítményének nyomon követése. 
Ugrások 
A lépő és guggoló, a homorító távolugrás (differenciáltan a legügyesebbeknek) jellemzőinek ismerete, 
gyakorlati alkalmazása a valós méretű elugró felületről elugorva. 
Választás a magasugró technikák közül. 5−7 lépéses, egyénileg kialakított nekifutással, a testi adottsá-
gok alapján differenciált elvárások szerinti versenyszerű végrehajtás. 
Sorozat szökdelések végrehajtása. 1−3 lépéses sorozat elugrás, illetve sorozat felugrások technikajaví-
tó végrehajtása. Gyorsuló nekifutás optimális távolságról. 
Dobások 
Az egy- és kétkezes vetések technikái. Lendületvétellel egykezes vetés végrehajtása. Vetések negyed- 
és egész fordulattal, a perdület iskolázása. 
Optimális lendületből történő hajítás. Választás az egyes lökő mozdulatok közül. Az optimális kidobá-
si szögre, sebességre és magasságra törekvés. 
Célba és távolságra dobások hajító, lökő és vető mozdulattal. 
A különböző dobásformákkal a törzsizom sokoldalú erősítése. 
 
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A gátfutás lendítő és elrugaszkodó lábmozgásának ismerete. 
A középtávok állórajtra vonatkozó szabályainak, a köríven futás szabályszerűségeinek, a repülőrajt 
előnyeinek ismerete. 
A savasodás jellegzetes hatásainak és teljesítőképességre gyakorolt hatásának ismerete. 
Az iram és tempó megválasztása szempontjainak ismerete. 
A nekifutás módosítása szükségszerűségének ismerete. 
Információk a passzív mozgatórendszer megterhelését, károsodását okozó erőedzésekről. 
Az olimpiákon szereplő atlétikai versenyszámok ismerete. A magyar olimpiai futó-, ugró- és dobó-
eredmények ismerete. 
„A gyorsabban, magasabbra, erősebben” jelmondat értelmezése. 
Önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére törekvés, a siker átélése, a kudarc elfogadása és az 
azzal való megküzdés. 

 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek Órakeret 
20 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A rekreációval gazdagított életvitelhez szükséges sportági, élettani, edzéselmé-
leti ismeretek megszerzése. Az önállóan kezdeményezett társas vagy csoportos 
sportolás szervezési és lebonyolítási ismeretei, jártasságok megszerzése. A 
testnevelés újszerű tartalmakkal történő gazdagítása, az iskolai létesítményen 
belüli és tágabb környezetében lévő lehetőségek kihasználása sportolásra. A 
felnőtt kor sportos életviteléhez újabb mozgásformák, sportágak megismerése, 
családi és csoportos öntevékeny sportoláshoz szükséges mozgásműveltségbeli 
ismeretek megszerzése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább két választott sportági mozgásrendszer mozgásainak 
tanítása-tanulása a tantervben szabályozottan. 
A szabadtéri és élethossziglan űzhető mozgásformák (úszás, túrázás) hangsúlyának megerősítése. 
Edzés a természet erőivel – játszóterek, szabadidőközpontok bevonása –, az adottságok kihasználásá-
val, pl. jégpálya készítése. 
Újszerű mozgásfeladatok egyéb kihívásainak való megfelelés, pl. a közlekedésbiztonság területén a 
kerékpározás kultúráját szem előtt tartva. 
Sportolás közben a rutinok megerősítése a zöldfelület megóvásában, a tájhasználatban, az épületek 
megóvásában, az energia, a vízhasználat, a dohányzás elleni küzdelem és a hulladékgyűjtés, újrahasz-
nosítás területén. 
A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny sportolásra való felkészítés, az önszerveződés-
hez szükséges ismeretek, jártasságok megszerzése. Társaságban is jól alkalmazható mozgásos kreatív, 
kommunikációs és kooperációs játékok tárházának bővítése. 
Egyszerű (akár saját készítésű) eszközökkel szerény térigényű mozgásformák elsajátítása (ugrókötele-
zés, asztalitenisz, tollaslabda,stb.) 
 
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Szabályismeret és baleset-megelőzési információk a tantervben kidolgozott alternatív sportok terüle-
tén. 
A helyes öltözködés és folyadékfogyasztás a szabadtéren végzett sportolás során. 
A környezettudatos magatartás ismérvei, a testmozgások során az egyénnek önmagával, társaival és a 
természettel való harmonikus kapcsolata. 
A táborozási eszközrendszer megismerése, használatában jártasság szerzése (tájfutás, tájoló és térkép 
használata, sátorverés, vízitúra, vándortábor stb.). 
 

Önvédelem és küzdősportok Órakeret 15 
óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom fejlesztése, a félelem 
leküzdése és a sportszerűség (fair play) szemléletének kiteljesítése. Küzdő 
típusú játékok tudatos alkalmazása a személyiségfejlesztésben, különös tekin-
tettel az önuralomra, az önvédelemre, a társak tiszteletére és a szabályok elfo-
gadására. A közösségben előforduló veszélyhelyzetek felismerése és kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A küzdéseket előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok. 
 
Önvédelem – női önvédelem 
A közelharc alapelveinek alkalmazása a gyakorlatban. 
Az önvédelem 4–5 mozgásbiztonsággal végrehajtott megoldása. Gyakorlás nagy elemszámú ismétlés-
sel, automatizáció. 
 
Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása: 
Alapállás, alaphelyzetek stabil alkalmazása, szabályos és erős fogások csuklóra, karra, nyakra, derék-
ra, rögzített kilendítések, keresztfogások. 
Emelések hónaljfogással, derékfogással, kevert fogással. 
A mögékerülések és kiemelések különböző változatai, dobástechnikák, leszorítások alkalmazása. 
Az eredményes földharc technikájának elsajátítása. 
Egyéni és csapatversenyek, küzdési taktikát igénylő feladatok játékos formában és páros küzdelmek. 
 

 



Dzsúdó sportági készségfejlesztés: 
A 9–10. osztályban tanult technikák és taktikák továbbfejlesztése. 
Az egyensúlyt stabilizáló és azt kibillentő gyakorlatok, testsúlyáthelyezések, irányváltoztatások, előre, 
hátra, oldalra gurulások. 
Szabadulás különböző fogásokból (karfogás, ölelőfogás, fojtás). 
Támadás-elhárítási módszerek. 
Tanult dobásokkal történő állásküzdelem. 
A tanult variációk mellett – a szabályok adta kereteken belül – önálló megoldások, sportszerű kreatív 
alkalmazások támogatása a küzdelmek során, az állóharcban, a földharcban. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Önmaga megvédésének ismerete, a közelharc alapelvei ismerete. 
Az érzelem- és feszültségszabályozás, az agresszió megelőzése a küzdő jellegű sporttevékenységek 
révén. A sportági tudás adta előnyök megfogalmazásának képessége. 
A sportszerű küzdések jellemformáló hatásának ismerete, elismerése. 
A megegyezésre készenlét képessége, a szabályok időleges, társ által megerősített felfüggesztésének, 
módosításának lehetősége. 
 

Egészségkultúra és prevenció Órakeret 25 
óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az élethosszig tartó optimális, életkornak és testalkatnak megfelelő prevenciós 
és rekreációs mozgásos tevékenységek önálló működtetéséhez, bővítéséhez 
szükséges készségek és kompetenciák továbbfejlesztése. A stressz kezelése. 
Növekvő jártasság a mérések és az adatokra épülő önfejlesztés terén. 
Az edzésre, a teljesítmény növelésére és mérésére, a prevencióra, rekreációra 
kész fizikai és mentális állapot értékként kezelése. 
A fenti állapot fenntartásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás rendszer-
ré szervezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
 
Bemelegítés 
 
Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag feladatmegoldásai, a tervezés, szervezés, 
levezetés, értékelés megvalósítása. 
A labdajátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz, küzdéshez kapcsolódó bemelegítések általá-
nos és speciális jellemzőinek, mozgásainak elkülönítése szóban és gyakorlatban egyaránt. 
Edzés, terhelés 
A fejlődés, a megfelelő hatékonyság alapfeltételeinek biztosítása: jól szervezettség, a felesleges állás-
idők kiküszöbölése, szükséges mozgásterjedelem (idő, ismétlésszám), szükséges intenzitás (sebesség, 
gyakorlatsűrűség, megfelelő ellenállás), terhelés–pihenés egyensúlya. 
Főbb témák: 
Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés tervezése és megvalósítása a gyakorlatban egyénileg, 
párban, csoportban eszközök nélkül és különböző eszközök segítségével. 
A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. Önálló mozgásprogram-tervezés, a tervek bemutatása, 
próbája. 
Hagyományos és alternatív eszközök használata a helyi felszereltség függvényében pulzusmérő, medi-
cinlabda, súlyzó, ugrókötél, erősítő gumiszalag, gimnasztikai labda ). A képességfejlesztő eljárások 
bemutatása: intervallumos, ismétléses, tartós és ellenőrző módszerekkel edzésfolyamatok végzése. 
A rendelkezésre álló szabadidő megtervezésének eljárásaira tervek megismerése. Egyéni rekreációs 
megoldások bemutatása, foglalkozásrészlet vezetése. Konkrét sportági tevékenységre és mozgás-
anyagra fejlesztett kondicionális és koordinációs képességfejlesztés. 

 



Motoros tesztek lebonyolítása. 
Az egészséges test és lélek megóvása 
A munkahelyi és egyéb ártalmak elleni védekezésre való felkészülés: a biomechanikailag helyes test-
tartás és az egészséges lábboltozat kialakításának és fenntartásának, a helyes légzésnek a gyakorlatai, 
az ülőmunka és a zárt tér ellensúlyozására szolgáló tevékenységek, a sportolás kedvező hatása a szen-
vedélyek megelőzésében. 
A stresszoldás gyakorlatai és a relaxáció. 
A megtanult és folyamatosan használt feszültségoldó módszerek tudatos alkalmazása a pályaorientáci-
ót és jövőképet építő lelki munkában, és a feszültségek szabályozása és az élet stresszhelyzeteivel való 
autogén megküzdés. 
A test-lelki harmónia fejlesztésének egyéb, alternatív megközelítése a helyi lehetőségek és programok 
szerint. 
A testtartásért felelős izmok kellő erejének és nyújthatóságának fejlesztése a helyesen végzett tartásja-
vító tornával (általános és konkrét sportági jelleggel). 
 
 
 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Információk a passzív mozgatórendszer megterhelését, károsodását okozó erőedzésekről. 
A sportágak gyakorlásához megfelelően illeszkedő bemelegítő eljárások ismerete. 
A terhelésfokozás paramétereinek ismerete. A tudatos terhelésen, méréseken, önkontrollon alapuló 
teljesítményfejlesztés ismérvei. 
Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága és gyakorisága, a pihenő idő jelentősége. Az alvás és 
ébrenlét megfelelő arányai, a sport szerepe az egészséges, nyugodt alvásban. 
A gerincsérülések, ártalmak elkerülési módozatainak ismerete. 
A sérült gerinc esetén az elsősegély ellátása és/vagy a sérülttel való helyes bánásmód ismerete. 
A stresszes állapot elleni tudatos védekezés ismerete. 
A növekvő teljesítmény, sporteredmény objektív elismerése, öröm a másik ember teljesítménye felett, 
pozitív megerősítés. 
Az öröm, mint pozitív életérzés melletti tudatos döntés. A közös élmény, az egészség és a mozgásra 
fordított szabadidő megteremtésének egymást erősítő igénye (flow, motiváció). 
Felelősségvállalás a saját és a társak egészséges életmódja iránt. 

A fejlesztés várt 
eredményei akét 
évfolyamos ciklus 
végén 

Sportjátékok 
A  tanterv szerint tanított két labdajátékra vonatkozóan: 
Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az edzésben és a 
játékban, játékvezetésben. 
Az adott labdajáték főbb versenykörülményeinek ismerete. 
Erős figyelemmel végrehajtott technikai elemek, taktikai megoldások, szimulál-
va a valódi játékszituációkat. 
Ötletjáték és 2−3 tudatosan alkalmazott támadási formáció, együttműködés a 
védekezés szervezésében. A csapaton belüli szerepnek való megfelelés. 
A csapat taktikai tervének, teljesítményének szakszerű és objektív megfogalma-
zása. 
A másik személy eltérő szintű játéktudásának elfogadása. 
Kreativitást, együttműködést, tartalmas, asszertív társas kapcsolatokat szolgáló 
mozgásos játéktípusok ismerete és célszerű használata. 
 
Torna jellegű feladatok  
A torna mozgásanyagában az optimális végrehajtásra jellemző téri, időbeli és 
dinamikai sajátosságok megjelenítése. 
Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok tervezése, gyakorlása, bemutatá-
sa. 

 



Ambíció szerint önálló zeneválasztás, a mozdulatok a zene időbeli rendjéhez 
illesztése. 
A torna versenysport előnyei, veszélyei, a hozzá kapcsolódó testi képességek 
fejlesztése lehetőségeinek ismerete. 
Optimális segítségadás, biztosítás, biztatás. 
Hibajavítás és annak asszertív kommunikációja. 
Az izmok, ízületek mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások ismerete. 
 
Atlétika jellegű feladatok 
A futások, ugrások és dobások képességfejlesztő hatásainak felhasználása más 
mozgásrendszerekben. 
Az atlétikai versenyszámok biomechanikai alapjainak ismerete. 
Az állóképesség fejlesztésével, a lendületszerzés, az izom–előfeszítések begya-
korlásával a futó-, az ugró- és a dobóteljesítmények növelése. 
Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete. 
Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően. 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 
Uralom a test felett a sebesség, gyorsulás, tempóváltás, gurulás, csúszás, 
gördülés esetén. 
Feladatok önálló tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel. 
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 
alapfogalmak ismerete. 
Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során. 
 
Önvédelem és küzdősportok 
A szabályok és rituálék betartása. 
Önfegyelem, az indulatok és agresszivitás kezelése. 
Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az önvédelemben, 
az álló- és a földharcban. 
 
Egészségkultúra és prevenció 
A bemelegítés szükségessége, megvalósítása élettani tényezőinek ismerete. 
Az egészség fenntartásához szükséges edzés, terhelés megtervezése. Feszültség-
oldó gyakorlatkészlettel tudatos védekezés a stresszes állapot ellen. A feszültsé-
gek szabályozása és az élet stresszhelyzeteivel való autogén megküzdés. 
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok ismere-
te, pontos gyakorlása, értő kontrollja. 
A gerinckímélet alkalmazása a testnevelési és sportmozgásokban, kerti és házi-
munkákban, az esetleges sérüléses szituációk megfelelő kezelése. 
Általános sportműveltség, sporttörténeti és versenysportbeli elemi tájékozottság 
a hazai és nemzetközi élmezőny tekintetében egyaránt. 

HT szerinti 10 %: 16 óra 
• Kézilabdázás (8 óra) 

o Taktikai továbbfejlesztés 
• Floorball (8 óra) 

o Taktikai továbbfejlesztés 

 



FIZIKA 

A természettudományos műveltség nemcsak a leendő mérnökök és szaktudósok, ha-
nem minden ember számára fontos. A természettudományok iránti érdeklődés fokozása érde-
kében a fizika tanítását nem az alapfogalmak definiálásával, az alaptörvények bemutatásával 
kezdjük. Minden témakörben mindenki számára fontos témákkal, gyakorlati tapasztalatokkal, 
praktikus, hasznos ismeretekkel indítjuk a tananyag feldolgozását. Senki ne érezhesse úgy, 
hogy a fizika tanulása haszontalan, értelmetlen ismeretanyag mechanikus elsajátítása. Rá kell 
vezetnünk tanítványainkat arra, hogy a fizika hasznos, az élet minden fontos területén megje-
lenik, ismerete gyakorlati előnyökkel jár. Mindez nem azt jelenti, hogy a tanítási-tanulási fo-
lyamatból száműzni szeretnénk az absztrakt ismereteket, illetve az ezekhez rendelhető kés-
zség- és képességelemeket. Célunk a problémaközpontúság, a gyakorlatiasság és az ismeretek 
egyensúlyának megteremtése a motiváció folyamatos fenntartásának és minden diák eredmé-
nyes tanulásának érdekében, mely megteremti a lehetőségét annak, hogy tanítványaink logi-
kusan gondolkodó, a világ belső összefüggéseit megértő, felelős döntésekre kész felnőttekké 
váljanak. 
 
Az elvárható alapszint az, hogy a tanulók a tantervben lévő témaköröket megismerjék, értel-
mezzék a jelenségeket, ismerjék a technikai alkalmazásokat, és így legyenek képesek a körü-
löttünk lévő természeti-technikai környezetben eligazodni. A tanterv ezzel egy időben lehető-
vé teszi a mélyebb összefüggések felismerését is, ami a differenciálás, a tehetséggondozás, az 
önálló ismeretszerzés révén a mérnöki és a természettudományos pályára készülők számára 
megfelelő motivációt és orientációt nyújthat. 
 
A fizika tanterv szakít a hagyományos, sokszor öncélú, „begyakoroltató” számítási feladatok-
kal. Számításokat csak olyan esetekben várunk, amikor a számítás elvégzése a tananyag mé-
lyebb megértését szolgálja vagy a számértékek önmagukban érdekesek.  
 
A tantervben a fentebb megfogalmazott elveknek megfelelően olyan modern tananyagok is 
helyet kapnak, melyek korábban nem szerepeltek a tantervekben. Egyes témák ismétlődhet-
nek is, annak megfelelően, ahogy különböző kontextusban megjelennek. Ezek az ismétlődé-
sek tehát természetes módon adódnak abból, hogy a tantervben nem teljesen a fizika tudomá-
nyának hagyományos feldolgozási sorrendjét követjük, hanem a mindenki számára fontos, a 
mindennapokban használható ismeretek bemutatására törekszünk.  
 
A megváltozott szemlélet és a megújuló tartalom a tantárgy belső összefüggéseinek rendszerét 
is módosítja. Az értelmezés és a megértés szempontjából kiemelkedő jelentőségű a megfelelő 
szövegértés. Mindez felöleli a szövegben alkalmazott speciális jelrendszerek működésének 
értelmezését, a szöveg elemei közötti ok-okozati, általános-egyes vagy kategória-elem vi-
szony áttekintését, az idegen vagy nem szokványos kifejezések jelentésének felismerését, az 
áttételesen megfogalmazott információk azonosítását. 
 
Az információs források között kiemelkedő szerepet tölt be a média, mely hatékonyan kelti 
fel az érdeklődést a tudomány eredményei iránt. A média hatása egyszerre hasznos és ugya-
nakkor igen káros is lehet. A természettudományos képzés célja ezért az is, hogy a diákokat 
médiatudatosságra nevelje, ösztönözze a világ média által való leképezésének kritikus elem-
zését, értelmezését. Fontos megértetni a diákokkal, hogy a világ ábrázolása a médiában nem 
azonos a valósággal. Az eseményeknek, jelenségeknek az alkotók által konstruált változatát 
láthatjuk. A dokumentum és ismeretterjesztő filmek esetében is fontos a gyártási mechaniz-

 



musokban vagy az ábrázolási szándékban rejlő érdekek vagy kényszerek felfejtése. Valódi 
tudományos ismeretet csak hiteles forrásból, a témákat több oldalról, tárgyilagosan megvilá-
gítva, megfelelő tudományos alapokkal rendelkezve szerezhetünk. 
 
A természettudományos képzés során jól használhatóak az informatikai eszközök. A fizika 
szempontjából elsősorban a mérések értékelését segítő szoftvereket, illetve a megfelelően 
megválasztott oktató programokat, interneten elérhető filmeket, animációkat emelhetjük ki. 
Azonban hangsúlyosan fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az internet révén rendkívül sok 
szakmailag hibás anyaghoz is hozzájuthatunk, ami megnöveli a tanár felelősségét. 
 
A fizika tantárgy keretében eszközként használjuk a matematikát. A tanterv alkalmazása so-
rán az életkornak megfelelően megjelennek az adatgyűjtés, tapasztalat, értelmezés, megértés 
folyamatait segítő matematikai modellek, eszközök, például matematikai műveletek, függvé-
nyek, táblázatok, egyenletek, grafikonok, vektorok. 
 
A tanterv kereszthivatkozásaiban a fenti képességterületekre csak a hangsúlyosabb esetekben 
térünk ki külön. 
 
A tanulók értékelésének módszerei nem korlátozódnak a hagyományos definíciók, törvények 
kimondásán és számítási feladatok elvégzésén alapuló számonkérésre. Az értékelés során 
megjelenhet a szóbeli felelet, a teszt, az esszé, az önálló munka, az aktív tanulás közbeni te-
vékenység, illetve a csoportmunka csoportos értékelése is. Célunk, hogy a tanulók képesek 
legyenek megérteni a megismert jelenségek lényegét, az alapvető technikai eszközök műkö-
désének elvét, a fizikát érintő nyitott társadalmi-gazdasági kérdések, problémák jelentőségét, 
és felelős módon tudjanak állást foglalni ezekben a kérdésekben. 
 
A tanterv lehetővé teszi a tananyag feldolgozását az aktív tanulás módszereivel, támogatja a 
csoportmunkát, a projektfeladatok elvégzését, a kompetencia-alapú oktatást, a számítógépes 
animációk és szimulációk bemutatását, az interaktivitást, az aktív táblák és digitális palatáblák 
használatát. A tanterv sikeres megvalósításának alapvető feltétele a tananyag feldolgozásának 
módszertani sokfélesége. 
 
 
 
 

Óraterv a kerettantervekhez – szakközépiskola 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Fizika 2 2 1   
 
 
 

 



 
9. évfolyam 

Évi óraszám: 72  
HT szerinti 10 %: 7 óra 
HT szerinti szabadon tervezett: 0 óra 
HT szerinti emeltszintű: 0 óra 
Célok és fejlesztési feladatok 
A középiskolai fizikaoktatás alapvető célja – az általános műveltséget megszilárdító, illetve az 
azt elmélyítő pályaválasztási szakasz során – az általános iskolában megszerzett tudáselemek 
megszilárdítása, elmélyítése, az elvontabb gondolkodást igénylő eljárások elsajátítása, a na-
gyobb áttekintőképességet igénylő összetettebb természeti és mesterséges rendszerek megis-
merése, a mélyebb – pl. a tudományok eredményei és a társadalom közötti – összefüggések 
megértése. Ezek révén annak elérése, hogy a tanulók felnőtt életük során képesek legyenek 
tudásukat, egyéni sorsukat, közvetlen vagy tágabb környezetüket érintő döntések meghozata-
la, állásfoglalásuk kialakítása során mozgósítani, ezeket érvekre, bizonyítékokra alapozzák; 
képesek legyenek felelősségteljes magatartást kialakítani saját életmódjuk és környezetük 
iránt. 
 
Ennek érdekében a következő feladatok megvalósítása szükséges: 
Annak tudatosítása a tananyag feldolgozása során, hogy a fizika része a természettudomány-
oknak; s eredményeivel jelentősen hozzájárult a természet megismeréséhez, más tudomány-
ágak fejlődéséhez és jelentős hatása van mind az egyének életére, mind a társadalmi-
történelmi folyamatokra, pl. a közlekedés, a hírközlés, az informatika, az űrkutatás, egyes 
művészeti ágak területén. Tudatosítani kell továbbá, hogy a fizika – és általában a természet-
tudomány – ezen túlmenően is az egyetemes emberi kultúra szerves része, így megismerési 
módszereivel, gondolkodásmódjával, eredményeivel általában is hatást gyakorol a világ egé-
széről, az ember és természet viszonyáról alkotott képünkre, és ebből koronként más és más 
filozófiai és etikai kérdések is adódnak, amelyekkel az egyes egyének is szembesülhetnek 
életük során.  
 
A tananyag feldolgozása során szükséges figyelembe venni a tanulók többségére érvényes 
életkori sajátosságokat, a fejlődéslélektan kutatási eredményeit. A tanulók ebben a korban már 
egyre több területen képesek az elvont (absztrakt, formális) gondolkodásra is. A fizika oktatá-
sa során ezért segítenünk kell a tanulókat gondolkodásuk fejlődésében, amire a fizika különö-
sen jó lehetőséget nyújt.  
 
Ezért a tananyag feldolgozása során célszerű elsődlegesen a konkrét tényekből, tapasztalatok-
ból, kísérleti, mérési eredményekből kiindulva, fokozatosan haladni az általánosított, absztrakt 
fogalmak felé. E tevékenységek során szükséges a különböző típusú információforrások hasz-
nálatához, értelmezéséhez, az adatok, információk különböző szempontok szerint történő 
rendszerezéséhez, elemzéséhez szükséges képességek fejlesztése, az egyre nagyobb fokú 
önállóságra törekvés.  
 
Ezzel összhangban, a fizika tanítása-tanulása során a középiskolában is szükséges biztosítani 
a korábbi, konkrét, az iskolában és iskolán kívül szerzett tapasztalatok, előismeretek számba-
vételét, felfrissítését; a tapasztalatok kiegészítését kísérletekkel, mérésekkel. Célszerű minél 
több tanulói kísérletezést is beiktatni, a természettudományok vizsgálati és következtetési 
módszereinek további megismerését, gyakorlását. Ezért a tanári kísérletek, mérések eredmé-
nyeinek elemzésébe is szükséges a tanulók bevonása.  

 



 
A tanulók még középiskolában is számos olyan elképzeléssel, részáltalánosítással rendelkez-
nek, amelyek ellentmondásban vannak (vagy csak részben felelnek meg) a későbbi fizikai 
tanulmányaikkal. A tanítás során nemcsak az új fizikai ismeretek megértéséről, megerősítésé-
ről kell gondoskodnunk, hanem a téves elképzelések helyesbítéséről is. A tanítás egyik mód-
szere lehet éppen ezeknek az előzetes elképzeléseknek az összegyűjtése (a tanulók elmarasz-
talása nélkül), majd az állítások megvitatása, kísérletekkel való fokozatos alakítása.  
 
A tanulók fizikai ismereteinek bővítése során történik képességeik fejlesztése is. Ennek érde-
kében a tanítást a sokoldalú tanulói tevékenységekre kell építeni; a hasonló jellegű fogalma-
kat, összefüggéseket (például a hányados jellegű fizikai mennyiségeket) azonos vagy hasonló 
módon ajánlatos kialakítani, megerősíteni. Az alapvető fizikai fogalmakat a kapcsolódó ösz-
szefüggések, témakörök tanításakor szükséges ismételten megerősíteni; az ismeretek alkalma-
zását, megerősítését szolgáló feladatokat célszerű úgy megválasztani, hogy azok különféle 
módon szolgálják az egyes képességek fejlesztését (gyakorlati jellegű kérdések; számításos 
feladatok; problémamegoldás stb.) A kísérletek, mérések végzésekor (akár tanári, akár tanu-
lói) el kell érni, hogy a tapasztalatok rögzítése, az adatfeldolgozás, a következtetések levonása 
egyre nagyobb mértékben önálló tevékenységgé váljon. Ez lehetővé teszi, hogy az iskolai 
keretek között ténylegesen el nem végezhető kísérletek, mérések is – közvetlen tapasztalat 
nélkül is – alapul szolgálhassanak az adott jelenségkör feldolgozásához. 
 
Segíteni kell a tanulókat abban, hogy elsajátítsák a hatékony tanulás módszereit, az önálló 
ismeretszerzést az audiovizuális eszközökből, az ismeretterjesztő könyvekből, a szakiroda-
lomból, az internetről és más forrásokból. A fizikatanulmányok keretében – e források fel-
használásával – a tanulók aktív közreműködésével szükséges tájékoztatást kapniuk a fizika 
korszerű gyakorlati alkalmazásairól. Ugyanakkor – és erre a középiskolában a tanulók életkori 
sajátosságai különösen jó lehetőséget teremtenek – ki kell alakítani a kritikai viszonyulást a 
használt forrásokhoz, az ellenőrzés igényét.  
A fizika oktatásának hozzá kell járulnia a környezetvédelem és az energiatakarékosság célsze-
rű és ésszerű megoldásainak a megismeréséhez, s annak a meggyőződésnek a kialakításához, 
hogy mindenkinek a maga lehetőségéhez képest szükséges segítenie az ezzel járó problémák 
megoldását. Az ehhez szükséges felelősségérzet vonatkozik a tanuló saját egészségének meg-
óvására, a helyes életvitel kialakítására is, amelynek lényeges része a tudatos fogyasztó maga-
tartás kialakulásának elősegítése is az erre alkalmas tematikai egységek kapcsán. 
 
Mivel a műveltségterület kiemelt feladata a természettudományos kompetencia fejlesztése, az 
alábbi fejlesztési feladatok a Nemzeti alaptantervnek a természettudományos kompetenciáról, 
illetve ennek ismeret-, képesség- és attitűdjellegű összetevőiről szóló leírása felépítését köve-
tik. 
 
1. Tájékozódás a tudomány–technika–társadalom kölcsönhatásairól, a természettudo-
mányról, a tudomány és a tudományos megismerés természetéről. 
A tanulók tudják összekapcsolni a tudományos eredményeket az adott társadalmi kérdésekkel, 
legyenek képesek ismereteik alapján állást foglalni, ezt érvekkel alátámasztani, vitában képvi-
selni. Ismerjék meg a természet egységét kifejező, átfogó tudásrendszereket, általános fogal-
makat és törvényeket. Tudják elhelyezni a tudományt a megismerési folyamatban. Legyenek 
ismereteik a világról alkotott tudományos és nem tudományos modellekről, és lássák a tudo-
mányos fejlődést, a tudományos vizsgálódások hatékonyságát, fontosságát. 
Ismerjék meg a természettudomány néhány jeles képviselőjének életét és munkásságát. 
 

 



2. Természettudományos megismerés 
A tanulókban alakuljon ki a tudományos ismeretszerzés iránti igény. Tudjanak önállóan és 
csoportmunkában megfigyeléseket, méréseket, vizsgálatokat, kísérleteket tervezni és végezni, 
ezek eredményeit feldolgozni, következtetéseket levonni. Ismerjék és balesetmentesen tudják 
használni a mérésekhez, kísérletekhez szükséges eszközöket. 
Tudják használni tantárgyi ismeretszerzésre a számítógépet, illetve multimédiás eszközöket, 
önállóan és csoportmunkában. Legyenek képesek adott olvasnivalóból meghatározott szem-
pontok szerint információkat kigyűjteni, megadott témához forrásokat keresni. 
Kapcsolódjanak be a kísérletek eredményeinek elemzésébe. A megfigyelések, tapasztalatok 
által megszerzett ismereteket tudják nyelvtanilag helyesen megfogalmazni szóban vagy írás-
ban, vázlatrajzban, ábrán, grafikonon, táblázatban rögzíteni. Legyenek képesek a különféle 
módon megszerzett ismereteiket egymással összehasonlítani, csoportosítani, rendszerezni, 
elemezni. Legyenek képesek az előzetes elképzelések, az előrejelzések és a mért értékek kö-
zötti eltérések felismerésére és magyarázatára. 
3. Tájékozódás az élő és élettelen természetről 
 
Energia 
Ismerjék a természet energiaátalakító folyamatait, tudjanak értelmezni konkrét fizikai folya-
matokat. Legyenek tisztában az ember által használt energiaforrásokkal, az alapvető energia-
gazdálkodási és ezekkel kapcsolatos környezeti problémákkal, a fenntartható fejlődés kérdé-
seivel. 
 
Információ 
Tudják a kísérletek, mérések eredményeit különböző formákban (táblázatban, grafikonon, 
rajzon) rögzíteni. Tudják kész grafikonok, táblázatok, rajzok adatait leolvasni, értelmezni, 
ezekből következtetéseket levonni. 

Ismerjék és tudatosan használják fel az internetes információáramlás lehetőségeit, tud-
janak különböző forrásokból (lexikonok stb.) megadott témához információt keresni, a külön-
böző forrásokból szerzett információkat összehasonlítani, értékelni.  
 
A tér 
Használják a különböző mérőeszközöket, tudjanak kiigazodni a folyamatok térbeli jellemzői-
ben, értsék a viszonyítási rendszer jelentőségét. Legyen szemléletes képük a nagyságrendi 
viszonyokról (az atomok méretétől az Univerzum léptékéig). 
 
Idő és a mozgás 
Tudják leírni, összehasonlítani a tanult mozgásfajtákat. Ismerjék a Föld történetét és az Uni-
verzum kialakulásáról alkotott elképzelést. Ismerjék fel a kapcsolatot a fizikai folyamatok 
iránya és az idő között. Legyen képük az anyag változásainak sokféleségéről. 
 
Rendszer 
Tudják rendszerezni az anyagokra jellemző tulajdonságokat és a jelenségeket különböző 
szempontok szerint. Ismerjék fel a dolgok, jelenségek közötti kölcsönhatásokat. Legyenek 
képesek a tanultak alapján természetes és mesterséges rendszerek felismerésére, jellemzésére 
különböző szempontok szerint. 
 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

Tájékozódás égen-földön Órakeret 
4 óra 

Előzetes tudás Térképismeret. Az idő mérése. 
További feltételek Személyi: fizika szakos tanár 

 



Tárgyi: időmérő eszközök 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetett rendszerek felismerése, a téridő nagyságrendjeinek, a ter-
mészet méretviszonyainak azonosítása. Az önismeret fejlesztése a 
világban elfoglalt hely, a távolságok és nagyságrendek értelmezésén 
keresztül. 

Ismeretek/ 
Fejlesztési követel-

mények 

A földrajzi helymeghatározás módszerei a múltban és ma. 
A térrel és idővel kapcsolatos elképzelések fejlődéstörténetének 
vizsgálata. 
A természetre jellemző hatalmas és rendkívül kicsiny tér- és idő-
méretek összehasonlítása (atommag, élőlények, Naprendszer, Uni-
verzum). 
A Google Earth és a Google Sky használata. 
A távolságmérés és helyzet-meghatározás elvégzése (például: há-
romszögelés, helymeghatározás a Nap segítségével, radar, GPS). 
Tájékozódás a földgömbön: Európa, hazánk, lakóhelyünk. 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Szemléltetés modellel vagy számítógépes szimulációval. Tanári 
magyarázat, megbeszélés. Egyéni vagy csoportban kialakított véle-
mények kifejtése, érvelés, vita. 

Kapcsolódási pontok Földrajz: a hosszúsági és szélességi körök rendszere, térképismeret. 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: tudománytörté-
net. 
Technika, életvitel és gyakorlat: GPS, műholdak alkalmazása, az 
űrhajózás céljai. 

Taneszközök Az aktuálisan rendelkezésre álló, helymeghatározást segítő eszközök, 
szoftverek. 
Tanulói kísérleti eszközök. Tanári kísérleti és demonstrációs eszközök. 
Szimuláció, modell bemutatásához számítógépes rendszer. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tér, idő, földrajzi koordináta, vonatkoztatási rendszer. 

 
Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 
A közlekedés kinematikai problémái Órakeret 

7 óra 
Előzetes tudás Az általános iskolából és a mindennapi tapasztalatokból szerzett 

ismeretek, melyek a közlekedésre, a mozgásra, illetve a mozgásálla-
pot-változásra vonatkoznak. 

További feltételek Személyi: fizika szakos tanár 
Tárgyi: digitális tábla, számítógép internetes hozzáféréssel, projek-
tor. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közlekedés, mint rendszer értelmezése, az állandóság és változás 
megjelenítése a mozgások leírásában. Az egyéni felelősségtudat 
formálása. 

Ismeretek/ 
Fejlesztési követel-

mények 

Kinematikai alapfogalmak: út, hely, sebesség, átlagsebesség.  
A sebesség különböző mértékegységei. 
A gyorsulás fogalma, mértékegysége. 
Az egyenletes körmozgást leíró kinematikai jellemzők (pályasugár, 
kerületi sebesség, fordulatszám, keringési idő, szögsebesség, centri-
petális gyorsulás). 
Út-idő és sebesség-idő grafikonok készítése, elemzése. 
Számítások elvégzése az egyenes vonalú egyenletes mozgás eseté-

 



ben. 
A sebesség és a gyorsulás fogalma közötti különbség felismerése. 
A közlekedés kinematikai problémáinak gyakorlati, számításokkal 
kísért elemzése (a gyorsuló mozgás elemzése), pl.: 

- adott sebesség eléréséhez szükséges idő, 
- a fékút nagysága, 
- a reakcióidő és a féktávolság kapcsolata. 

Mélységmérés időméréssel, a szabadesésre vonatkozó összefüggé-
sek segítségével. 
Annak felismerése, hogy a szabadesés gyorsulása más égitesteken 
más. 
A gyorsulás fogalmának megértése állandó nagyságú, de változó 
irányú pillanatnyi sebesség esetében. 
A periodikus mozgás sajátságainak áttekintése.  
A biztonságos (és kényelmes) közlekedés eszközei, például: 
tempomat, távolságtartó radar, tolató radar. 
Szabadesés, a jellemző út-idő összefüggés. A szabadesés és a gravitáció 
kapcsolata. 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Tanári kísérlet. Tanári magyarázat. Mérés, kísérlet csoportmunká-
ban. Az eredmények közös értelmezése. A gyűjtőmunka és az 
eredmények feldolgozása projektmunkában.  A produktumok közös 
megbeszélése, értékelése megadott szempontok szerint. Megbeszé-
lés, vita, tanári reflexió. 

Kapcsolódási pontok Matematika: függvény fogalma, grafikus ábrázolás, egyenletrende-
zés. 
Technika, életvitel és gyakorlat: járművek legnagyobb sebességei, 
közlekedésbiztonsági eszközök, közlekedési szabályok. 
Testnevelés és sport: érdekes sebességadatok. 
Biológia-egészségtan 
élőlények mozgása, sebességei, reakcióidő. 

Taneszközök Tanulói kísérleti eszközök. Tanári kísérleti és demonstrációs eszközök. 
Szimuláció, modell bemutatásához számítógépes rendszer. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Sebesség, átlagsebesség, gyorsulás, közlekedésbiztonság 

 
Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 
A közlekedés dinamikai problémái Órakeret 

8 óra 
Előzetes tudás A sebesség és a gyorsulás fogalma. A mozgásállapot változásra vo-

natkozó ismeretek. Közlekedési előismeretek. 
További feltételek Személyi: fizika szakos tanár 

Tárgyi: digitális tábla, számítógép internetes hozzáféréssel, projek-
tor. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az állandóság és változás ok-okozati kapcsolatainak felismertetése 
a közlekedés rendszerében. A környezettudatos gondolkodás formá-
lása. A közlekedésbiztonság, a kockázatok és következmények fel-
mérésén és az egyéni, valamint társas felelősség kérdésein keresztül 
az önismeret fejlesztése és a családi életre nevelés. 

Ismeretek/ 
Fejlesztési követel-

Az erő fogalma, mérése, mértékegysége. 
Newton törvényeinek megfogalmazása. 

 



mények Galilei, Newton munkássága. 
A mechanikai kölcsönhatásokban fellépő erők, az erők vektorjelle-
ge.  
Speciális erőhatások (nehézségi erő, nyomóerő, fonálerő, súlyerő, 
súrlódási erők, rugóerő). 
A rugók erőtörvénye. 
A kanyarodás dinamikai leírása. 
Az egyenletes körmozgás dinamikai feltétele. 
Egyszerű számítások elvégzése a gépjárművek fogyasztásának té-
makörében. 
Az eredő erő szerkesztése, kiszámolása egyszerű esetekben. 
A súrlódás szerepének megértése a gépjármű mozgása, irányítása 
szempontjából. 
Az energiatakarékos közlekedés, a környezettudatos, a természet 
épségét óvó közlekedési magatartás kialakítása. 
A közlekedésbiztonsági eszközök jelentőségének és hatásmecha-
nizmusának megértése, azok tudatos és következetes alkalmazása a 
közlekedés során. 
A gépjármű és a környezet kölcsönhatásának megértése. 
Az erőhatások irányának, mértékének elemzése, értelmezése konk-
rét gyakorlati példákon. 
A kanyarodás fizikai alapjaiból eredő következtetések levonása a 
vezetéstechnikára nézve. 
Egyszerű számítási feladatok elvégzése az eredő erő és a gyorsulás 
közötti kapcsolat mélyebb megértése érdekében. 
A test súlya és a tömege közötti különbség megértése. Az utasok 
terhelése egyenes vonalú egyenletes és egyenletesen gyorsuló moz-
gás esetén. 
A súrlódás szerepe a közlekedésben, például: 
megcsúszásgátló (ABS), kipörgésgátló, fékerő-szabályozó, tapadás 
(a gumi vastagsága, felülete). 
Az utasok védelme a gépjárműben: gyűrődési zóna, biztonsági öv, 
légzsák. 
A gépjárművek fogyasztását befolyásoló tényezők. 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Mérések végzése és eredmények rögzítése csoportban. Tanári kísér-
let. Tanári magyarázat. Eredmények prezentálása megadott formá-
ban. Közös értékelés megadott szempontok szerint. Tanári reflexió. 

Kapcsolódási pontok Matematika: vektorok, művetek vektorokkal, egyenletrendezés. 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek;  
technika, életvitel és gyakorlat: takarékosság, légszennyezés, zaj-
szennyezés, 
közlekedésbiztonsági eszközök. 

Taneszközök Tanulói kísérleti eszközök. Tanári kísérleti és demonstrációs eszközök. 
Szimuláció, modell, gyűjtőmunka bemutatásához számítógépes rendszer. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tömeg, gyorsulás, erő, eredő erő, tehetetlenség, súly, súrlódás. 

 
 

Tematikai egység/ A tömegvonzás Órakeret 

 



fejlesztési cél 5 óra 
Előzetes tudás A kinematika és a dinamika alapfogalmai, a súly értelmezése. A 

Naprendszerről, a bolygók mozgásáról tanult általános iskolai isme-
retek. Térképismeret. 

További feltételek Személyi: fizika szakos tanár 
Tárgyi: digitális tábla, számítógép internetes hozzáféréssel, projek-
tor. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A gravitációs kölcsönhatás értelmezése az anyagot jellemző köl-
csönhatások rendszerében. A Naprendszer, mint összetett struktúra 
értelmezése a felépítés és működés kapcsolatában. Az absztrakt 
gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek/ 
Fejlesztési követel-

mények 

Newton tömegvonzási törvénye. 
Eötvös Loránd munkássága. 
A lendület fogalma, a lendület-megmaradás törvénye. 
Kozmikus sebességek: körsebesség, szökési sebesség. 
A bolygómozgás Kepler-féle törvényei. 
Ejtési kísérletek elvégzése (például: kisméretű és nagyméretű lab-
dák esési idejének mérése különböző magasságokból). 
Egyszerű számítások elvégzése szabadesésre. 
A rakétaelv kísérleti vizsgálata. 
A súlytalanság állapotának megértése, a súlytalanság fogalmának 
elkülönítése a gravitációs vonzás hiányától. 
Az általános tömegvonzás törvénye, illetve a Kepler-törvények 
egyetemes természetének felismerése. 
Tudománytörténeti információk gyűjtése 
A közegellenállási erő természete. 
A nehézségi gyorsulás földrajzi helytől való függése. 
Rakéták működése. 
Űrhajózás, súlytalanság. 
Mozgások a Naprendszerben: a Hold és a bolygók keringése, üstökösök, 
meteorok mozgása. 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Tanári kísérlet. Tanári magyarázat. Mérés, kísérlet csoportmunká-
ban. Az eredmények közös értelmezése. A gyűjtőmunka és az 
eredmények feldolgozása projektmunkában.  A produktumok közös 
megbeszélése, értékelése megadott szempontok szerint. Megbeszé-
lés, vita, tanári reflexió. 

Kapcsolódási pontok Fizika: 
az egyenletes körmozgás leírása. 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 
tudománytörténet. 
Technika, életvitel és gyakorlat: GPS, rakéták, műholdak alkalma-
zása, az űrhajózás céljai. 
Biológia-egészségtan: reakcióidő, állatok mozgásának elemzése (pl. 
medúza). 
Matematika: egyenletrendezés. 
Földrajz: a Naprendszer szerkezete, égitestek mozgása, csillagké-
pek. 

Taneszközök Tanulói kísérleti eszközök. Tanári kísérleti és demonstrációs eszközök. 
Szimuláció, modell, gyűjtőmunka bemutatásához számítógépes rendszer. 

 



Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tömegvonzás, lendület, lendület-megmaradás, Naprendszer, bolygómoz-
gás. 

 
Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 
Mechanikai munka, energia, teljesítmény Órakeret 

6 óra 
Előzetes tudás A kinematika és a dinamika alapfogalmai. Vektorok felbontása ösz-

szetevőkre. 
További feltételek Személyi: fizika szakos tanár 

Tárgyi: digitális tábla, számítógép internetes hozzáféréssel, projek-
tor. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mechanikai energia fogalmának fejlesztése, a munka és energia 
kapcsolatának, az energia fajtáinak értelmezése. A munka, energia 
és teljesítmény értelmezésén keresztül a tudományos és köznapi 
szóhasználat különbözőségének bemutatása. 

Ismeretek/ 
Fejlesztési követel-

mények 

Munkavégzés, a mechanikai munka fogalma, mértékegysége. 
A helyzeti energia, mozgási energia, rugalmas energia. 
A munkavégzés és az energiaváltozás kapcsolata. 
A mechanikai energia tárolási lehetőségeinek felismerése, kísérletek 
elvégzése alapján. 
A mechanikai energiák átalakítási folyamatainak felismerése kísér-
letek elvégzése alapján. 
A mechanikai energia-megmaradás tételének használata számítási 
feladatokban. 
A teljesítmény fogalma, régi és új mértékegységeinek megismerése 
(lóerő, kilowatt), számítási, átszámítási feladatok elvégzése.  
Gépek, járművek motorjának teljesítménye, nyomatéka. 
Az emberi teljesítmény fizikai határai. 
A súrlódás és a közegellenállás hatása a mechanikai energiákra. 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Szemléltetés modellel vagy számítógépes szimulációval. Tanári 
magyarázat, megbeszélés. Egyéni vagy csoportban kialakított véle-
mények kifejtése, érvelés, vita. 

Kapcsolódási pontok Matematika: alapműveletek, egyenletrendezés. 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; informatika: 
adatgyűjtés. 
Technika, életvitel és gyakorlat: technikai eszközök (autók, moto-
rok). 
Biológia-egészségtan: élőlények mozgása, teljesítménye. 
Testnevelés és sport: sportolók teljesítménye. 

Taneszközök Tanári demonstrációs eszközök. Szimuláció, modell, gyűjtőmunka bemu-
tatásához számítógépes rendszer. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Munka, mechanikai energia (helyzeti energia, mozgási energia, rugalmas 
energia), energia-megmaradás, teljesítmény. 

 
 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

Egyszerű gépek a mindennapokban Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás Az erő fogalma. Vektorok összeadása, felbontása összetevőkre. 
További feltételek Személyi: fizika szakos tanár 

 



Tárgyi: digitális tábla, számítógép internetes hozzáféréssel, pro-
jektor. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az állandóság és változás fogalmának értelmezése, feltételeinek 
megjelenése a mechanikai egyensúlyi állapotok kapcsán. A fizikai 
ismeretek alkalmazása a helyes testtartás fontosságának megérté-
sében és a mozgásszervek egészségének megőrzésében, az önis-
meret (testkép, szokások) fejlesztése. 

Ismeretek/ 
Fejlesztési követel-

mények 

Az egyensúlyi állapotok fajtái: 
biztos, bizonytalan, közömbös, metastabil. 
Az egyszerű gépek főbb típusai: 
egyoldalú és kétoldalú emelő, álló és mozgócsiga, hengerkerék, 
lejtő, csavar, ék. 
Testek egyensúlyi állapota, az egyensúly feltétele. 
A forgatónyomaték fogalma. 
Arkhimédész munkássága. 
Az egyensúly és a nyugalom közötti különbség felismerése konk-
rét példák alapján. 
A súlyvonal és a súlypont meghatározása méréssel, illetve számí-
tással, szerkesztéssel. 
Számos példa felismerése a hétköznapokból az egyszerű gépek 
használatára (például: háztartási gépek, építkezés a történelem 
folyamán, sport stb.). 
A különböző egyszerű gépek működésének értelmezése. 
Annak tudatosulása, hogy az egyszerű gépek használatával kedve-
zőbbé tehető a munkavégzés, azonban munkát, energiát így sem 
takaríthatunk meg.  
Egyensúlyi állapotok megjelenése mindennapi életünkben.  
Egyszerű gépek alkalmazása mindennapi eszközeink. 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezé-
si és munkaformák 

Tanári kísérlet. Tanári magyarázat. Mérés, kísérlet csoportmunká-
ban. Az eredmények közös értelmezése. A gyűjtőmunka és az 
eredmények feldolgozása projektmunkában.  A produktumok kö-
zös megbeszélése, értékelése megadott szempontok szerint. Meg-
beszélés, vita, tanári reflexió. 

Kapcsolódási pontok Matematika: alapműveletek, egyenletrendezés, műveletek vekto-
rokkal. 
Testnevelés és sport: kondicionáló gépek, a test egyensúlyának 
szerepe az egyes sportágakban. 
Technika, életvitel és gyakorlat: erőátviteli eszközök, technikai 
eszközök. 

Taneszközök Tanulói kísérleti eszközök. Tanári kísérleti és demonstrációs eszközök. 
Szimuláció, modell, gyűjtőmunka bemutatásához számítógépes rend-
szer. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Egyensúlyi állapot, forgatónyomaték, egyszerű gép. 

 
 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

Rezgések, hullámok Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás Az egyenletes körmozgás kinematikájának és dinamikájának alap-

 



fogalmai. Vektorok. Rugóerő, rugalmas energia. Mechanikai ener-
gia-megmaradás. 

További feltételek Személyi: fizika szakos tanár 
Tárgyi: digitális tábla, számítógép internetes hozzáféréssel, projek-
tor. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rezgések és hullámok a Földön a felépítés és működés viszony-
rendszerében. A jelenségkör dinamikai hátterének értelmezése. A 
társadalmi felelősség kérdéseinek hangsúlyozása a természeti ka-
tasztrófák bemutatásán keresztül. A tudomány, technika, kultúra 
szempontjából az időmérés és az építmények szerkezeti elemeinek 
bemutatása. Kezdeményezőkészség, együttműködés fejlesztése. 

Ismeretek/ 
Fejlesztési követel-

mények 

A harmonikus rezgőmozgás jellemzői: rezgésidő (periódusidő), 
amplitúdó, frekvencia.  
A harmonikus rezgőmozgás és a fonálinga mozgásának energiavi-
szonyai, a csillapítás leírása. 
Hosszanti (longitudinális), keresztirányú (transzverzális) hullám. 
A mechanikai hullámok jellemzői: hullámhossz, terjedési sebesség. 
A hullámhosszúság, a frekvencia és a terjedési sebesség közötti 
kapcsolat ismerete.  
Huygens munkássága. 
Rezgő rendszerek kísérleti vizsgálata. 
A rezonancia feltételeinek tanulmányozása gyakorlati példákon a 
technikában és a természetben. 
A rezgések általános voltának, létrejöttének megértése, a csillapodás 
jelenségének felismerése konkrét példákon. 
A rezgések gerjesztésének felismerése néhány gyakorlati példán. 
A hullámok, mint térben terjedő rezgések értelmezése gyakorlati 
példákon. 
A földrengések létrejöttének elemzése a Föld szerkezete alapján. 
A földrengésekre, tengerrengésekre vonatkozó fizikai alapismeretek 
elsajátítása, a természeti katasztrófák idején követendő helyes maga-
tartás, a földrengésbiztos épületek sajátságainak megismerése. 
Árapály-táblázatok elemzése. 
Periodikus jelenségek (rugóhoz erősített test rezgése, fonálinga 
mozgása). 
Csillapodó rezgések. 
Kényszerrezgések. 
Rezonancia, rezonancia-katasztrófa. 
Mechanikai hullámok kialakulása.  
Földrengések kialakulása, előrejelzése, tengerrengések, cunamik. 
Az árapály-jelenség. A Hold és a Nap szerepe a jelenség létrejöttében. 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Tanári kísérlet. Tanári magyarázat. Mérés, kísérlet csoportmunká-
ban. Az eredmények közös értelmezése. A gyűjtőmunka és az 
eredmények feldolgozása projektmunkában. 

Kapcsolódási pontok Technika, életvitel és gyakorlat: időmérő szerkezetek, hidak, mozgó 
alkatrészek. 
Matematika: alapműveletek, egyenletrendezés, táblázat és grafikon 
készítése. 
Földrajz: földrengések, lemeztektonika, árapály-jelenség 

Taneszközök Tanári kísérleti és demonstrációs eszközök. Szimuláció, modell, gyűjtő-

 



munka bemutatásához számítógépes rendszer. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Harmonikus rezgőmozgás, frekvencia, rezonancia, mechanikai hullám, 
hullámhosszúság, hullám terjedési sebessége. 

 
Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 
Energia nélkül nem megy Órakeret 

8 óra 
Előzetes tudás Mechanikai energiafajták. Mechanikai energia-megmaradás. 

További feltételek Személyi: fizika szakos tanár 
Tárgyi: digitális tábla, számítógép internetes hozzáféréssel, projek-
tor. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az energia fogalmának kiterjesztése a hőtanra a környezet és fenn-
tarthatóság, a környezeti rendszerek állapotának, valamint az ember 
egészsége vonatkozásában. A tudatos és egészséges táplálkozás 
iránti igény erősítése. A tudomány, technika, kultúra szempontjából 
az innováció és a kutatások jelentőségének felismerése. 

Ismeretek/ 
Fejlesztési követel-

mények 

A legfontosabb élelmiszerek energiatartalmának ismerete. 
A hőközlés és az égéshő fogalma. 
A hő régi és új mértékegységei: kalória, joule. 
Joule munkássága. 
A fajhő fogalma. 
A hatásfok fogalma, motorok hatásfoka. 
Egyszerű számítások fajhővel, hatásfokkal kapcsolatban. 
Egyes táplálékok energiatartalmának összehasonlítása egyszerű 
számításokkal. 
A hő fogalmának megértése, a hő és hőmérséklet fogalmának elkü-
lönítése. 
A gépjárművek energetikai jellemzőinek felismerése, a környezetre 
gyakorolt hatás mérlegelése. 
Új járműmeghajtási megoldások nyomon követése gyűjtőmunka 
alapján, előnyök, hátrányok mérlegelése, összehasonlítás. 
A helyes táplálkozás energetikai vonatkozásai. 
Joule-kísérlet: a hő mechanikai egyenértéke. 
Gépjárművek energiaforrásai, a különböző üzemanyagok tulajdon-
ságai. 
Különleges meghajtású járművek, például hibridautó, hidrogénnel 
hajtott motor, üzemanyagcella (tüzelőanyag-cella), elektromos autó. 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Szemléltetés modellel vagy számítógépes szimulációval. Tanári 
magyarázat, megbeszélés. Egyéni vagy csoportban kialakított véle-
mények kifejtése, érvelés, vita. 

Kapcsolódási pontok Kémia: az üzemanyagok kémiai energiája, a táplálék megemészté-
sének kémiai folyamatai, elektrolízis. 
Biológia-egészségtan: a táplálkozás alapvető biológiai folyamatai. 
Technika, életvitel és gyakorlat: folyamatos technológiai fejleszté-
sek, innováció. 

Taneszközök Tanári demonstrációs eszközök. Szimulációhoz számítógépes rend-
szer. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hő, fajhő, kalória, égéshő, hatásfok. 

 



 
Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 
A Nap Órakeret 

6 óra 
Előzetes tudás Hőátadás. Energiák átalakítása. Energia-megmaradás. 

További feltételek Személyi: fizika szakos tanár 
Tárgyi: digitális tábla, számítógép internetes hozzáféréssel, projek-
tor. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hőterjedés különböző mechanizmusainak (hővezetés, hőáramlás, 
hősugárzás) áttekintése a környezet és fenntarthatóság, a környezeti 
rendszerek állapotának vonatkozásában. A hőtani ismeretek alkal-
mazása adott hétköznapi témában gyűjtött adatok kritikus értelme-
zésére, az alkalmazási lehetőségek megítélésére. 

Ismeretek/ 
Fejlesztési követel-

mények 

Hővezetés: hővezető anyagok, hőszigetelő anyagok. 
Hőáramlás: természetes és mesterséges hőáramlás. 
Hősugárzás: kisugárzás, elnyelődés. 
A napsugárzás jelenségének, a napsugárzás és a környezet kölcsön-
hatásainak megismerése. 
A napállandó értelmezése. 
A napenergia felhasználási lehetőségeinek környezettudatos felis-
merése. 
A hőkisugárzás és a hőelnyelődés arányosságának kvalitatív értel-
mezése. 
A hővezetés, a hőáramlás és a hősugárzás alapvető jellemzőinek 
felismerése, alkalmazása gyakorlati problémák elemzésekor. 
A Napból a Föld felé áramló energia. 
A napenergia felhasználási lehetőségei, például: napkollektor, nap-
elem, napkohó, napkémény, naptó. 
A hőfényképezés gyakorlati hasznosítása. 
A hővezetés, a hőáramlás és a hősugárzás megjelenése egy lakóház műkö-
désében, lehetőségek energiatakarékos lakóházak építésekor. 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Tanári kísérlet. Tanári magyarázat. Egyénileg vagy csoportban vég-
zett tapasztalatgyűjtés eredményei bemutatásának közös értékelése. 
Szemléltetés modellel vagy számítógépes szimulációval. 

Kapcsolódási pontok Biológia-egészségtan: az „éltető Nap”, hőháztartás, öltözködés. 
Magyar nyelv és irodalom; történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek; vizuális kultúra: a Nap kitüntetett szerepe a mitológiában 
és a művészetekben. 
Technika, életvitel és gyakorlat: anyagismeret, takarékosság. 
Földrajz: csillagászat; a napsugárzás és az éghajlat kapcsolata. 

Taneszközök Tanári kísérleti és demonstrációs eszközök. Szimuláció, modell, 
gyűjtőmunka bemutatásához számítógépes rendszer. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hővezetés, hőáramlás, hősugárzás. 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

Energiaátalakító gépek Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás Hőtani alapismeretek. Energiák átalakítása. Energia-megmaradás. 
További feltételek Személyi: fizika szakos tanár 

Tárgyi: digitális tábla, számítógép internetes hozzáféréssel, projek-
tor. 

 



A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Termikus rendszerek működésére vonatkozó általános elvek elsajá-
títása. Technikai rendszerek szerepének megismerése a háztartás 
energiaellátásában. A környezet és fenntarthatóság vonatkozásainak 
áttekintése. Az egyéni felelősség erősítése, a felelős döntés képessé-
gének természettudományos megalapozása a háztartással kapcsola-
tos döntésekben, a családi élet vonatkozásaiban. 

Ismeretek/ 
Fejlesztési követel-

mények 

Az energia-munka átalakítás alapvető törvényszerűségeinek és lehe-
tőségeinek, a hasznosítható energia fogalmának ismerete. 
A hőtan első főtételének értelmezése, egyszerű esetekben történő 
alkalmazása. 
Hőerőgépek felismerése a gyakorlatban, például: gőzgép, gőzturbi-
na, robbanómotorok, Stirling-gép. 
Sütő- és főzőkészülékek a múltban, a jelenben és a közeljövőben, 
használatuk megismerése, kipróbálása. 
Fűtő és hűtő rendszerek: napkollektor, hőszivattyú, klímaberendezé-
sek. 
Megújuló energiák hasznosítása: vízi erőművek, szélkerekek, víz 
alatti „szélkerekek”, biodízel, biomassza, biogáz. 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Tanári kísérlet. Tanári magyarázat. Szemléltetés modellel vagy 
számítógépes szimulációval. Egyéni vagy csoportban kialakított 
vélemények kifejtése, érvelés, vita. Csoportos és egyéni probléma-
megoldás. 

Kapcsolódási pontok Kémia: gyors és lassú égés, élelmiszerkémia. 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: beruházás meg-
térülése, megtérülési idő. 
Biológia-egészségtan: táplálkozás, ökológiai problémák. 

Taneszközök Tanári kísérleti és demonstrációs eszközök. Szimuláció, modell, 
gyűjtőmunka bemutatásához számítógépes rendszer. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Megújuló energia, hasznosítható energia. 

 
Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 
Hasznosítható energia, a hőtan főtételei Órakeret 

8 óra 
Előzetes tudás A hőtan első főtétele. Energiák átalakítása. Energia-megmaradás. 

További feltételek Személyi: fizika szakos tanár 
Tárgyi: digitális tábla, számítógép internetes hozzáféréssel, projek-
tor. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Termikus rendszerek működésére vonatkozó általános elvek elsajá-
títása. A fenntarthatóságának kérdéseinek felismerése a környezeti 
rendszerekben. Technikai rendszerek szabályozásának bemutatása 
az atomenergia felhasználása kapcsán. Az absztrakt gondolkodás 
fejlesztése. 

Ismeretek/ 
Fejlesztési követel-

mények 

Megfordítható és nem-megfordítható folyamatok. 
Megújuló és a nem-megújuló energiaforrások.  
Szilárd Leó, Wigner Jenő, Teller Ede munkássága. 
A hasznosítható energia fogalmának értelmezése. 
A tömeghiány fogalmának ismerete, felhasználása egyszerűbb szá-
mítási feladatokban, az atommag-átalakulások során felszabaduló 
energia nagyságának kiszámítása. 

 



A tömeg-energia egyenértékűség értelmezése. 
Az atomenergia felhasználási lehetőségeinek megismerése. 
Megújuló és nem megújuló energiaforrások összehasonlítása. 
A hőtan második főtételének értelmezése néhány gyakorlati példán 
keresztül. (pl. hőterjedés iránya, energia disszipáció részecske szintű 
értelmezése) 
Rend és rendezetlenség fogalmi tisztázása, spontán és rendeződési 
folyamatok értelmezése egyszerű esetekben. 
Az emberiség energiaszükséglete. 
Az energia felhasználása az egyes földrészeken, a különböző orszá-
gokban. 
A hasznosítható energia előállításának lehetőségei. 
Az atomfegyverek típusai, kipróbálásuk, az atomcsönd-egyezmény. 
Az atomreaktorok típusai. 
A radioaktív hulladékok elhelyezésének problémái. 
A közeljövőben Magyarországon épülő erőművek típusai. 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Tanári kísérlet. Tanári magyarázat. Egyénileg vagy csoportban vég-
zett információgyűjtés bemutatása. Csoportos és egyéni probléma-
megoldás. Szemléltetés modellel vagy számítógépes szimulációval. 

Kapcsolódási pontok Kémia: az atommag, reverzibilis és nem reverzibilis folyamatok. 
Biológia-egészségtan: sugárzások biológiai hatásai, ökológiai prob-
lémák, az élet mint speciális folyamat, ahol a rend növekszik. 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a Hirosimára és 
Nagaszakira ledobott két atombomba története, politikai háttere, 
későbbi következményei.  
Földrajz: energiaforrások. 

Taneszközök Tanári kísérleti és demonstrációs eszközök. Szimuláció, modell, 
gyűjtőmunka bemutatásához számítógépes rendszer. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Megfordítható, nem-megfordítható folyamat, rend és rendezetlen-
ség, atomenergia, hasznosítható energia. 

 
HT szerinti 10 %: 7 óra 

• A közlekedés kinematikai problémái  1 óra 
• Hasznosítható energia, a hőtan főtételei  2 óra 
• Energia nélkül nem megy    2 óra 
• Mechanikai munka, energia, teljesítmény  2 óra  

Továbbhaladás feltételei 
− A tanuló legyen képes megadott célú megfigyelések, egyszerű mérések (hosszúság, idő, tö-

meg, erő) önálló elvégzésére. 
− Legyen képes a tapasztalatok, mérési adatok rögzítésére (vázlatos szövegben, táblázatban, gra-

fikusan). 
− Tudjon besorolni konkrét mozgásokat a tanult mozgástípusokba. 
− Tudja alkalmazni az út-idő és sebesség-idő összefüggéseket az egyenes vonalú egyenletes és 

egyenletesen változó mozgásra és a körmozgásra egyszerű feladatok megoldásában is.  
− Tudja értelmezni a Newton-törvényeket egyszerű esetekben, feladatok megoldásában is. 
− Ismerje a súly és súlytalanság fogalmát, a bolygómozgás alaptörvényeit. 
− Tudja megfogalmazni az egyensúly feltételeit konkrét esetekben merev testekre is. 
− Ismerje fel a tanult energiafajtákat konkrét esetekben. 

 



− Ismerje fel a tanult megmaradási törvények alkalmazhatóságát egyszerű esetekben. 
− Tudja használni a teljesítmény és a hatásfok fogalmát. 

 

 



 
10. évfolyam 

Évi óraszám: 72  
HT szerinti 10%: 7 óra 
HT szerinti szabadon tervezett: 0 óra 
HT szerinti emeltszintű: 0 óra 
Célok és fejlesztési feladatok 
Annak tudatosítása a tananyag feldolgozása során, hogy a fizika része a természettudomány-
oknak; s eredményeivel jelentősen hozzájárult a természet megismeréséhez, más tudomány-
ágak fejlődéséhez és jelentős hatása van mind az egyének életére, mind a társadalmi-
történelmi folyamatokra. Tudatosítani kell továbbá, hogy a fizika – és általában a természet-
tudomány – ezen túlmenően is az egyetemes emberi kultúra szerves része, így megismerési 
módszereivel, gondolkodásmódjával, eredményeivel általában is hatást gyakorol a világ egé-
széről, az ember és természet viszonyáról alkotott képünkre, és ebből koronként más és más 
filozófiai és etikai kérdések is adódnak, amelyekkel az egyes egyének is szembesülhetnek 
életük során.  
 
A tananyag feldolgozása során szükséges figyelembe venni a tanulók többségére érvényes 
életkori sajátosságokat, a fejlődéslélektan kutatási eredményeit. A tanulók ebben a korban már 
egyre több területen képesek az elvont (absztrakt, formális) gondolkodásra is. A fizika oktatá-
sa során ezért segítenünk kell a tanulókat gondolkodásuk fejlődésében, amire a fizika különö-
sen jó lehetőséget nyújt.  
 
Ezért a tananyag feldolgozása során célszerű elsődlegesen a konkrét tényekből, tapasztalatok-
ból, kísérleti, mérési eredményekből kiindulva, fokozatosan haladni az általánosított, absztrakt 
fogalmak felé. E tevékenységek során szükséges a különböző típusú információforrások hasz-
nálatához, értelmezéséhez, az adatok, információk különböző szempontok szerint történő 
rendszerezéséhez, elemzéséhez szükséges képességek fejlesztése, az egyre nagyobb fokú 
önállóságra törekvés.  
 
Ezzel összhangban, a fizika tanítása-tanulása során a középiskolában is szükséges biztosítani 
a korábbi, konkrét, az iskolában és iskolán kívül szerzett tapasztalatok, előismeretek számba-
vételét, felfrissítését; a tapasztalatok kiegészítését kísérletekkel, mérésekkel. Célszerű minél 
több tanulói kísérletezést is beiktatni, a természettudományok vizsgálati és következtetési 
módszereinek további megismerését, gyakorlását. Ezért a tanári kísérletek, mérések eredmé-
nyeinek elemzésébe is szükséges a tanulók bevonása.  
 
A tanulók még középiskolában is számos olyan elképzeléssel, részáltalánosítással rendelkez-
nek, amelyek ellentmondásban vannak (vagy csak részben felelnek meg) a későbbi fizikai 
tanulmányaikkal. A tanítás során nemcsak az új fizikai ismeretek megértéséről, megerősítésé-
ről kell gondoskodnunk, hanem a téves elképzelések helyesbítéséről is. A tanítás egyik mód-
szere lehet éppen ezeknek az előzetes elképzeléseknek az összegyűjtése (a tanulók elmarasz-
talása nélkül), majd az állítások megvitatása, kísérletekkel való fokozatos alakítása.  
 
A tanulók fizikai ismereteinek bővítése során történik képességeik fejlesztése is. Ennek érde-
kében a tanítást a sokoldalú tanulói tevékenységekre kell építeni; a hasonló jellegű fogalma-
kat, összefüggéseket (például a hányados jellegű fizikai mennyiségeket) azonos vagy hasonló 
módon ajánlatos kialakítani, megerősíteni. Az alapvető fizikai fogalmakat a kapcsolódó ösz-
szefüggések, témakörök tanításakor szükséges ismételten megerősíteni. Az ismeretek alkal-

 



mazását, megerősítését szolgáló feladatokat célszerű úgy megválasztani, hogy azok különféle 
módon szolgálják az egyes képességek fejlesztését (gyakorlati jellegű kérdések; számításos 
feladatok; problémamegoldás stb.) A kísérletek,mérések végzésekor (akár tanári, akár tanulói) 
el kell érni, hogy a tapasztalatok rögzítése, az adatfeldolgozás, a következtetések levonása 
egyre nagyobb mértékben önálló tevékenységgé váljon. Ez lehetővé teszi, hogy az iskolai 
keretek között ténylegesen el nem végezhető kísérletek, mérések is – közvetlen tapasztalat 
nélkül is – alapul szolgálhassanak az adott jelenségkör feldolgozásához. 
 
Segíteni kell a tanulókat abban, hogy elsajátítsák a hatékony tanulás módszereit, az önálló 
ismeretszerzést az audiovizuális eszközökből, az ismeretterjesztő könyvekből, a szakiroda-
lomból, az internetről és más forrásokból. A fizikatanulmányok keretében – e források fel-
használásával – a tanulók aktív közreműködésével szükséges tájékoztatást kapniuk a fizika 
korszerű gyakorlati alkalmazásairól. Ugyanakkor – és erre a középiskolában a tanulók életkori 
sajátosságai különösen jó lehetőséget teremtenek – ki kell alakítani a kritikai viszonyulást a 
használt forrásokhoz, az ellenőrzés igényét.  
 
A fizika oktatásának hozzá kell járulnia a környezetvédelem és az energiatakarékosság célsze-
rű és ésszerű megoldásainak a megismeréséhez, s annak a meggyőződésnek a kialakításához, 
hogy mindenkinek a maga lehetőségéhez képest szükséges segítenie az ezzel járó problémák 
megoldását. Az ehhez szükséges felelősségérzet vonatkozik a tanuló saját egészségének meg-
óvására, a helyes életvitel kialakítására is, amelynek lényeges része a tudatos fogyasztó maga-
tartás kialakulásának elősegítése is az erre alkalmas tematikai egységek kapcsán. 
 
Mivel a műveltségterület kiemelt feladata a természettudományos kompetencia fejlesztése, az 
alábbi fejlesztési feladatok a Nemzeti alaptantervnek a természettudományos kompetenciáról, 
illetve ennek ismeret-, képesség- és attitűdjellegű összetevőiről szóló leírása felépítését köve-
tik. 
 
1. Tájékozódás a tudomány–technika–társadalom kölcsönhatásairól, a természettudo-
mányról, a tudomány és a tudományos megismerés természetéről. 
A tanulók tudják összekapcsolni a tudományos eredményeket az adott társadalmi kérdésekkel, 
legyenek képesek ismereteik alapján állást foglalni, ezt érvekkel alátámasztani, vitában képvi-
selni. 
Ismerjék meg a természet egységét kifejező, átfogó tudásrendszereket, általános fogalmakat 
és törvényeket. 
Tudják elhelyezni a tudományt a megismerési folyamatban. Legyenek ismereteik a világról 
alkotott tudományos és nem tudományos modellekről, és lássák a tudományos fejlődést, a 
tudományos vizsgálódások hatékonyságát, fontosságát. 
Ismerjék meg a természettudomány néhány jeles képviselőjének életét és munkásságát. 
 
2. Természettudományos megismerés 
A tanulókban alakuljon ki a tudományos ismeretszerzés iránti igény. Tudjanak önállóan és 
csoportmunkában megfigyeléseket, méréseket, vizsgálatokat, kísérleteket tervezni és végezni, 
ezek eredményeit feldolgozni, következtetéseket levonni. Ismerjék és balesetmentesen tudják 
használni a mérésekhez, kísérletekhez szükséges eszközöket. 
Tudják használni tantárgyi ismeretszerzésre a számítógépet, illetve multimédiás eszközöket, 
önállóan és csoportmunkában. Legyenek képesek adott olvasnivalóból meghatározott szem-
pontok szerint információkat kigyűjteni, megadott témához forrásokat keresni. 
Kapcsolódjanak be a kísérletek eredményeinek elemzésébe. A megfigyelések, tapasztalatok 
által megszerzett ismereteket tudják nyelvtanilag helyesen megfogalmazni szóban vagy írás-

 



ban, vázlatrajzban, ábrán, grafikonon, táblázatban rögzíteni. Legyenek képesek a különféle 
módon megszerzett ismereteiket egymással összehasonlítani, csoportosítani, rendszerezni, 
elemezni. Legyenek képesek az előzetes elképzelések, az előrejelzések és a mért értékek kö-
zötti eltérések felismerésére és magyarázatára. 
 
3. Tájékozódás az élő és élettelen természetről 
 
Anyag 
A részecskeszemlélet továbbfejlesztése, a kettős természet megismerése. A szerkezet és tulaj-
donság között fennálló ok-okozati kapcsolat felfedezése. Az anyag különböző megjelenési 
formáinak, a tömeg és energia kapcsolatának ismerete. 
 
Energia 
Ismerjék a természet energia átalakító folyamatait, tudjanak értelmezni konkrét fizikai folya-
matokat. Legyenek tisztában az ember által használt energiaforrásokkal, az alapvető energia-
gazdálkodási és ezekkel kapcsolatos környezeti problémákkal, a fenntartható fejlődés kérdé-
seivel. 
 
Információ 
Tudják a kísérletek, mérések eredményeit különböző formákban (táblázatban, grafikonon, 
rajzon) rögzíteni. Tudják kész grafikonok, táblázatok, rajzok adatait leolvasni, értelmezni, 
ezekből következtetéseket levonni. 
Ismerjék és tudatosan használják fel az internetes információáramlás lehetőségeit, tudjanak 
különböző forrásokból (lexikonok stb.) megadott témához információt keresni, a különböző 
forrásokból szerzett információkat összehasonlítani, értékelni.  
 
A tér 
Használják a különböző mérőeszközöket, tudjanak kiigazodni a folyamatok térbeli jellemzői-
ben, értsék a viszonyítási rendszer jelentőségét. Legyen szemléletes képük a nagyságrendi 
viszonyokról (az atomok méretétől az Univerzum léptékéig). 
 
Rendszer 
Tudják rendszerezni az anyagokra jellemző tulajdonságokat és a jelenségeket különböző 
szempontok szerint. Ismerjék fel a dolgok, jelenségek közötti kölcsönhatásokat. Legyenek 
képesek a tanultak alapján természetes és mesterséges rendszerek felismerésére, jellemzésére 
különböző szempontok szerint. 
 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

Vízkörnyezetünk fizikája Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás Fajhő, hőmennyiség, energia. 
További feltételek Személyi: fizika szakos tanár 

Tárgyi: digitális tábla, számítógép internetes hozzáféréssel, projek-
tor. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A környezet és fenntarthatóság kérdéseinek értelmezése a vízkör-
nyezet kapcsán, a környezettudatosság fejlesztése. Halmazállapot-
változások sajátságainak azonosítása termikus rendszerekben, a fi-
zikai modellezés képességének fejlesztése. Képi és verbális infor-
máció feldolgozásának erősítése. 

Ismeretek/ 
Fejlesztési követel-

A szilárd anyagok, folyadékok és gázok tulajdonságai.  
A halmazállapot-változások energetikai viszonyai: olvadáshő, 

 



mények forráshő, párolgáshő. 
A különböző halmazállapotok meghatározó tulajdonságainak rend-
szerezése, ezek értelmezése részecskemodellel és kölcsönhatás-
típusokkal. 
A jég rendhagyó hőtágulásából adódó teendők, szabályok össze-
gyűjtése (pl. a mélységi fagyhatár szerepe az épületeknél, vízellá-
tásnál stb.). 
Hőmérséklet-hőmennyiség grafikonok készítése, elemzése halmaz-
állapot-változásoknál. 
A végső hőmérséklet meghatározása különböző halmazállapotú, ill. 
különböző hőmérsékletű anyagok keverésénél. 
A felületi jelenségek önálló kísérleti vizsgálata. 
A vérnyomásmérés elvének átlátása. 
A víz különleges tulajdonságai (rendhagyó hőtágulás, nagy olvadás-
hő, forráshő, fajhő), ezek hatása a természetben, illetve mesterséges 
környezetünkben.  
Halmazállapot-változások (párolgás, forrás, lecsapódás, olvadás, 
fagyás, szublimáció).  
A nyomás és a halmazállapot-változás kapcsolata. 
Kölcsönhatások határfelületeken (felületi feszültség, hajszálcsöves-
ség). 
Lakóházak vizesedése. 
Vérnyomás, véráramlás.  

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Tanári kísérlet. Tanári magyarázat. Egyénileg vagy csoportban vég-
zett információgyűjtés bemutatása. Csoportos és egyéni probléma-
megoldás. Szemléltetés modellel vagy számítógépes szimulációval. 

Kapcsolódási pontok Matematika: a függvény fogalma, grafikus ábrázolás, egyenletren-
dezés. 
Biológia-egészségtan: hajszálcsövesség szerepe növényeknél, a le-
vegő páratartalmának a hatása az élőlényekre, fagykár a gyümölcsö-
sökben, a vérnyomásra ható tényezők. 
Technika, életvitel és gyakorlat: 
autók hűtési rendszerének téli védelme. 
Kémia: a különböző halmazállapotú anyagok tulajdonságai, kapcso-
latuk a szerkezettel, a halmazállapot-változások anyagszerkezeti 
értelmezése, adszorpció. 

Taneszközök Tanári kísérleti és demonstrációs eszközök. Szimuláció, modell, 
gyűjtőmunka bemutatásához számítógépes rendszer 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Olvadáshő, forráshő, párolgáshő, termikus egyensúly, felületi fe-
szültség. 

 
Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 
Hidro- és aerodinamikai jelenségek,  

a repülés fizikája 
Órakeret 

8 óra 
Előzetes tudás A nyomás. 

További feltételek Személyi: fizika szakos tanár 
Tárgyi: digitális tábla, számítógép internetes hozzáféréssel, projek-
tor. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

A környezet és fenntarthatóság kérdéseinek tudatosítása az időjárást 
befolyásoló fizikai folyamatok vizsgálatával kapcsolatban. Együtt-

 



céljai működés, kezdeményezőkészség fejlesztése csoportmunkában foly-
tatott vizsgálódás során. 

Ismeretek/ 
Fejlesztési követel-

mények 

Nyomás, hőmérséklet, páratartalom. A levegő, mint ideális gáz jel-
lemzése. 
A hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő.  
A páratartalom fogalma, a telített gőz.  
A repülés elve. A légellenállás. 
Röppálya. 
Kármán Tódor munkássága. 
A felhajtóerő, mint hidrosztatikai nyomáskülönbség értelmezése. 
A szél épületekre gyakorolt hatásának értelmezése példákon. 
Természeti és technikai példák gyűjtése és a fizikai elvek értelmezé-
se a repülés kapcsán (termések, állatok, repülő szerkezetek stb.). 
Az időjárás elemeinek önálló vizsgálata. 
A jég rendhagyó viselkedése következményeinek bemutatása konk-
rét gyakorlati példákon.  
A szélben rejlő energia lehetőségeinek átlátása. A szélerőművek 
előnyeinek és hátrányainak demonstrálása. 
Egyszerű repülőeszközök készítése. 
Önálló kísérletezés: felfelé áramló levegő bemutatása, a tüdő model-
lezése stb. 
A légnyomás változásai. A légnyomás függése a tengerszint feletti 
magasságtól és annak élettani hatásai. A légnyomás és az időjárás 
kapcsolata. 
Hidro- és aerodinamikai jelenségek. 
Az áramlások nyomásviszonyai. 
A repülőgépek szárnyának sajátosságai (a szárnyra ható emelőerő). 
A légcsavar kialakításának sajátságai. 
A légkör áramlásainak és a tenger áramlásának fizikai jellemzői, a 
mozgató fizikai hatások.  
Az időjárás elemei, csapadékformák, a csapadékok kialakulásának 
fizikai leírása. 
A víz körforgása, befagyó tavak, jéghegyek. 
A szél energiája. 
Termik (például: vitorlázó repülő, sárkányrepülő, vitorlázóernyő), 
repülők szárnykialakítása. 
Hangrobbanás. 
Légzés. 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Tanári kísérlet. Tanári magyarázat. Egyénileg vagy csoportban vég-
zett információgyűjtés bemutatása. Csoportos és egyéni probléma-
megoldás. Szemléltetés modellel vagy számítógépes szimulációval. 

Kapcsolódási pontok Matematika: exponenciális függvény. 
Testnevelés és sport: sport nagy magasságokban, sportolás a mély-
ben. 
Biológia-egészségtan: keszonbetegség, hegyibetegség, madarak 
repülése. 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; technika, életvi-
tel és gyakorlat: közlekedési szabályok. 
Földrajz: térképek, atlaszok használata, csapadékok, csapadékelosz-
lás, légköri nyomás, a nagy földi légkörzés, tengeráramlatok, a víz 

 



körforgása. 
Taneszközök Tanári kísérleti és demonstrációs eszközök. Szimuláció, modell, 

gyűjtőmunka bemutatásához számítógépes rendszer. 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Légnyomás, hidrosztatikai nyomás és felhajtóerő, aerodinamikai 
felhajtóerő. 

 

 
Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 
Globális környezeti problémák fizikai vonatkozásai Órakeret 

8 óra 
Előzetes tudás A hő terjedésével kapcsolatos ismeretek. 

További feltételek Személyi: fizika szakos tanár 
Tárgyi: digitális tábla, számítógép internetes hozzáféréssel, projektor. 

A tematikai egység ne-
velési-fejlesztési céljai 

A környezettudatos magatartás fejlesztése, a globális szemlélet erősítése. 
A környezeti rendszerek állapotának, védelmének és fenntarthatóságának 
megismertetése gyakorlati példákon keresztül. Médiatudatosságra nevelés 
a szerzett információk tényeken alapuló, kritikus mérlegelésén keresztül. 

Ismeretek/ 
Fejlesztési követelmé-

nyek 

A hősugárzás (elektromágneses hullám) kölcsönhatása egy kiterjedt test-
tel. 
Az üvegházgázok fogalma, az emberi tevékenység szerepe az üvegházha-
tás erősítésében. 
A széndioxid-kvóta. 
Megfelelő segédletek felhasználásával a saját ökológiai lábnyom megbe-
csülése. A csökkentés módozatainak végiggondolása, környezettudatos 
fogyasztói szemlélet fejlődése. 
A környezeti ártalmak megismerése, súlyozása (például: újságcikkek ér-
telmezése, a környezettel kapcsolatos politikai viták pro- és kontra érv-
rendszerének megértése).  
A globális felmelegedés objektív tényeinek és a lehetséges okokkal kap-
csolatos feltevéseknek az elkülönítése.  
A környezet állapota és a gazdasági érdekek lehetséges összefüggéseinek 
megértése. 
Hatásunk a környezetünkre, az ökológiai lábnyomot meghatározó ténye-
zők: táplálkozás, lakhatás, közlekedés stb. A hatások elemzése a fizika 
szempontjából. 
A Föld véges eltartóképessége. 
Környezetszennyezési, légszennyezési problémák, azok fizikai hatása. 
Az ózonpajzs szerepe. 
Ipari létesítmények biztonsága. 
A globális felmelegedés kérdése. 
Üvegházhatás a természetben, az üvegházhatás szerepe. A globális felme-
legedéssel kapcsolatos tudományos, politikai és áltudományos viták. 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Tanári magyarázat. Egyénileg vagy csoportban végzett információgyűjtés 
bemutatása. Csoportos és egyéni problémamegoldás. Szemléltetés model-
lel vagy számítógépes szimulációval. 

Kapcsolódási pontok Biológia-egészségtan: az ökológia fogalma. 
Földrajz: környezetvédelem, megújuló és nem megújuló energiaforrások. 

Taneszközök Tanári demonstrációs eszközök. Szimuláció, modell, gyűjtőmunka bemu-
tatásához számítógépes rendszer. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Ökológiai lábnyom, üvegházhatás, globális felmelegedés, ózonpajzs. 

 

 



Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

A hang és a hangszerek világa Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás Rezgések fizikai leírása. A sebesség fogalma. 
További feltételek Személyi: fizika szakos tanár 

Tárgyi: digitális tábla, számítógép internetes hozzáféréssel, projektor. 
A tematikai egység ne-
velési-fejlesztési céljai 

A hang szerepének megértése az emberi szervezet megismerésében, az 
ember érzékelésében, egészségében. A hang szerepének megismerése a 
kommunikációs rendszerekben. 

Ismeretek/ 
Fejlesztési követelmé-

nyek 

A hang fizikai jellemzői. 
A hang terjedésének mechanizmusa.  
Hangintenzitás, a decibel fogalma. 
Felharmonikusok. 
A hangmagasság és frekvencia összekapcsolása kísérleti tapasztalat alap-
ján.  
Hangsebességmérés elvégzése. 
Közeledő, illetve távolodó autók hangjának vizsgálata. 
Gyűjtőmunka: néhány jellegzetes hang elhelyezése a decibelskálán. 
Kísérlet: felhang megszólaltatása húros hangszeren, kvalitatív vizsgálatok: 
feszítőerő -hangmagasság. 
Vizet tartalmazó kémcsövek hangmagasságának vizsgálata. 
Gyűjtőmunka: a fokozott hangerő egészségkárosító hatása, a hatást csök-
kentő biztonsági intézkedések. 
A hangsebesség mérése, a hangsebesség függése a közegtől. 
Doppler-hatás. 
Az emberi hangérzékelés fizikai alapjai. 
A hangok keltésének eljárásai, hangszerek. 
Húros hangszerek, a húrok rezgései. 
Sípok fajtái. 
A zajszennyezés. 
Ultrahang a természetben és gyógyászatban. 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Tanulói kísérlet csoportmunkában. Közös megbeszélés, tanári magyarázat. 
Tanári kísérlet. Szemléltetés. Bemutatók közös értékelése. Vita, megbe-
szélés. 

Kapcsolódási pontok Matematika: periodikus függvények. 
Technika, életvitel és gyakorlat: járművek és egyéb eszközök zajkibocsá-
tása, zajvédelem és az egészséges környezethez való jog (élet az autópá-
lyák szomszédságában). 
Biológia-egészségtan: a hallás, a denevérek és az ultrahang kapcsolata, az 
ultrahang szerepe a diagnosztikában, „gyógyító hangok”, fájdalomküszöb. 
Ének-zene: a hangszerek típusai. 

Taneszközök Tanulói kísérleti eszközök. Tanári kísérleti és demonstrációs eszközök. 
Szimuláció, modell, gyűjtőmunka bemutatásához számítógépes rendszer. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Frekvencia, terjedési sebesség, hullámhossz, alaphang, felharmonikus. 

 
Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 
Szikrák és villámok Órakeret 

8 óra 
Előzetes tudás Erő-ellenerő, munkavégzés, elektromos töltés fogalma. 

További feltételek Személyi: fizika szakos tanár 
Tárgyi: digitális tábla, számítógép internetes hozzáféréssel, projektor. 

A tematikai egység ne-
velési-fejlesztési céljai 

Az elektromos alapjelenségek értelmezése az anyagot jellemző egyik 
alapvető kölcsönhatásként. A sztatikus elektromosságra épülő technikai 
rendszerek felismerése. Az elektromos rendszerek használata során a fele-

 



lős magatartás kialakítása. A veszélyhelyzetek felismerése, megelőzése, 
felkészülés a segítségnyújtásra. 

Ismeretek/ 
Fejlesztési követelmé-

nyek 

Ponttöltések közötti erőhatás, az elektromos töltés egysége. 
Elektromosan szigetelő és vezető anyagok. 
Az elektromosság fizikai leírásában használatos fogalmak: elektromos 
térerősség, feszültség, kapacitás. 
Az elektromos kapacitás fogalma, mértékegysége. 
Benjamin Franklin munkássága. 
Az elektromos töltés fogalma, az elektrosztatikai alapfogalmak, alapjelen-
ségek értelmezése, gyakorlati tapasztalatok, kísérletek alapján. 
Ponttöltések közötti erő kiszámítása.  
Különböző anyagok kísérleti vizsgálata vezetőképesség szempontjából, jó 
szigetelő és jó vezető anyagok felsorolása. 
Egyszerű elektrosztatikai jelenségek felismerése a fénymásoló és nyomta-
tó működésében sematikus ábra alapján.  
A villámok veszélyének, a villámhárítók működésének megismerése, a 
helyes magatartás elsajátítása zivataros, villámcsapás-veszélyes időben. 
Az elektromos térerősség és az elektromos feszültség jelentésének megis-
merése, használatuk a jelenségek leírásában, értelmezésében. 
A kondenzátorok szerepének felismerése az elektrotechnikában konkrét 
példák alapján. 
Elektrosztatikus alapjelenségek: dörzselektromosság, töltött testek közötti 
kölcsönhatás, földelés. 
A fénymásoló és a lézernyomtató működése. 
A villámok keletkezése, fajtái, veszélye, a villámhárítók működése.  
Az elektromos töltések tárolása: kondenzátorok, szuper-kondenzátorok. 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Tanári kísérlet. Tanári magyarázat. Mérés, kísérlet csoportmunkában. Az 
eredmények közös értelmezése. A gyűjtőmunka és az eredmények feldol-
gozása projektmunkában. A produktumok közös megbeszélése, értékelése 
megadott szempontok szerint. Megbeszélés, vita, tanári reflexió. 

Kapcsolódási pontok Fizika: erő, kölcsönhatás törvénye. 
Kémia: az atom összetétele, az elektronfelhő. 
Technika, életvitel és gyakorlat: fénymásolók, nyomtatók, balesetvédelem. 
Matematika: alapműveletek, egyenletrendezés, számok normálalakja. 

Taneszközök Tanári kísérleti és demonstrációs eszközök. Szimuláció, modell, gyűjtő-
munka bemutatásához számítógépes rendszer. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Elektromos töltés, szigetelő anyag, vezető anyag, elektromos térerősség, 
elektromos feszültség, kondenzátor. 

 
Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 
Az elektromos áram Órakeret 

8 óra 
Előzetes tudás Elektrosztatikai alapfogalmak, vezető és szigetelő anyagok, elektromos 

feszültség fogalma. 
További feltételek Személyi: fizika szakos tanár 

Tárgyi: digitális tábla, számítógép internetes hozzáféréssel, projektor. 
A tematikai egység ne-
velési-fejlesztési céljai 

Az egyenáramú elektromos hálózatok, mint technikai rendszerek azonosí-
tása, az áramok szerepének felismerése a szervezetben, az orvosi diag-
nosztikában. Kezdeményezőkészség és a tanulás tanulásának fejlesztése 
önálló munkán keresztül. 

Ismeretek/ 
Fejlesztési követelmé-

nyek 

Az elektromos áram fogalma, az áramerősség mértékegysége. 
Az elektromos ellenállás fogalma, mértékegysége. 
Ohm törvénye. 
Az elektromos áram létrejöttének megismerése, egyszerű áramkörök ösz-
szeállítása. 

 



Az elektromos áram hő-, fény-, kémiai és mágneses hatásának megismeré-
se kísérletekkel, demonstrációkkal. 
Orvosi alkalmazások: EKG, EEG felhasználási területeinek, diagnosztikai 
szerepének átlátása, az akupunktúrás pontok kimérése ellenállásmérővel. 
Az elektromos ellenállás kiszámítása, mérése, az értékek összehasonlítása. 
Az emberi test (bőr) ellenállásának mérése különböző körülmények kö-
zött, következtetések levonása. 
Az elektromos áram élettani hatása: az emberi test áramvezetési tulajdon-
ságai, idegi áramvezetés.  
Az elektromos áram élettani szerepe, diagnosztikai és terápiás orvosi al-
kalmazások.  
Az emberi test ellenállása és annak változásai (pl.: áramütés hatása, ha-
zugságvizsgáló működése). 
Vezetők elektromos ellenállásának hőmérsékletfüggése. 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Tanári kísérlet. Tanári magyarázat. Egyénileg vagy csoportban végzett 
információgyűjtés bemutatása. Csoportos és egyéni problémamegoldás. 
Szemléltetés modellel vagy számítógépes szimulációval. 

Kapcsolódási pontok Biológia-egészségtan: idegrendszer, a szív működése, az agy működése, 
orvosi diagnosztika, terápia. 
Matematika: grafikon készítése. 
Technika, életvitel és gyakorlat: érintésvédelem. 

Taneszközök Tanári kísérleti és demonstrációs eszközök. Szimuláció, modell, gyűjtő-
munka bemutatásához számítógépes rendszer. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Áramkör, elektromos áram, elektromos ellenállás. 

 
Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 
Lakások, házak elektromos hálózata Órakeret 

10 óra 
Előzetes tudás Egyenáramok alapfogalmai, az elektromos feszültség és ellenállás fogal-

ma. 
További feltételek Személyi: fizika szakos tanár 

Tárgyi: digitális tábla, számítógép internetes hozzáféréssel, projektor. 
A tematikai egység ne-
velési-fejlesztési céljai 

A háztartás elektromos hálózatának, mint technikai rendszernek azonosí-
tása, az érintésvédelmi szabályok elsajátítása. A környezettudatosság és 
energiahatékonyság szempontjainak elsajátítása az elektromos energia 
felhasználásában. 

Ismeretek/ 
Fejlesztési követelmé-

nyek 

Az elektromos munka, a Joule-hő, valamint az elektromos teljesítmény 
fogalma. 
Soros és párhuzamos kapcsolás. 
Az egyszerűbb kapcsolási rajzok értelmezése. 
A soros és a párhuzamos kapcsolások legfontosabb jellemzőinek megis-
merése kísérleti vizsgálatok alapján.  
Az elektromosság veszélyeinek megismerése. 
A biztosítékok szerepének megismerése a lakásokban. 
Az elektromos munkavégzés, a Joule-hő, valamint az elektromos teljesít-
mény kiszámítása, fogyasztók teljesítményének összehasonlítása. 
Az energiatakarékosság kérdéseinek ismerete, a villanyszámla értelmezé-
se. 
Egyszerűbb számítási feladatok, gazdaságossági számítások elvégzése.  
Régi és mai elektromos világítási eszközök összehasonlítása.  
Hagyományos izzólámpa és azonos fényerejű, fehér LED-eket tartalmazó 
lámpa elektromos teljesítményének mérése és összehasonlítása. 
Elektromos hálózatok kialakítása lakásokban, épületekben, elektromos 
kapcsolási rajzok. 

 



Az elektromos áram veszélyei, konnektorok lezárása kisgyermekek vé-
delme érdekében. 
A biztosíték (kismegszakító) működése, használata, olvadó- és automata-
biztosítók. 
Háromeres vezetékek használata, a földvezeték szerepe. 
Az energiatakarékosság kérdései, vezérelt (éjszakai) áram. 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Tanári kísérlet. Tanári magyarázat. Szemléltetés modellel vagy számító-
gépes szimulációval. Egyéni vagy csoportban kialakított vélemények ki-
fejtése, érvelés, vita. Csoportos és egyéni problémamegoldás. 

Kapcsolódási pontok Matematika: egyenletrendezés, műveletek törtekkel. 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; technika, életvitel és 
gyakorlat: takarékosság, energiagazdálkodás. 

Taneszközök Tanári kísérleti és demonstrációs eszközök. Szimuláció, modell, gyűjtő-
munka bemutatásához számítógépes rendszer. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Soros és párhuzamos kapcsolás, Joule-hő, földelés. 

 
Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 
Elemek, telepek Órakeret 

6 óra 
Előzetes tudás Egyenáramok alapfogalmai, az elektromos feszültség és ellenállás fogal-

ma. 
További feltételek Személyi: fizika szakos tanár 

Tárgyi: digitális tábla, számítógép internetes hozzáféréssel, projektor. 
A tematikai egység ne-
velési-fejlesztési céljai 

A környezettudatosság és fenntarthatóság szempontjainak tudatosítása a 
háztartás elektromos energiaforrásainak felhasználásában. A tudatos fel-
használói, fogyasztói magatartás erősítése. 

Ismeretek/ 
Fejlesztési követelmé-

nyek 

Elemek és telepek működése, fizikai leírása egyszerűsített modell alapján.  
Elektrokémiai alapfogalmak. 
Az elemek, telepek, újratölthető akkumulátorok alapvető fizikai tulajdon-
ságainak, paramétereinek megismerése, mérése. 
Egyszerű számítások elvégzése az akkumulátorokban tárolt energiával, 
töltéssel kapcsolatban. 
Gépkocsi-akkumulátorok adatai: feszültség, amperóra (Ah). 
Mobiltelefonok akkumulátorai, tölthető ceruzaelemek adatai: feszültség, 
milliamperóra (mAh), wattóra (Wh). 
Akkumulátorok energiatartalma, a feltöltés költségei. 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Tanári kísérlet. Tanári magyarázat. Egyénileg vagy csoportban végzett 
információgyűjtés bemutatása. Csoportos és egyéni problémamegoldás. 
Szemléltetés modellel vagy számítógépes szimulációval. 

Kapcsolódási pontok Kémia: elektrokémia.  
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; technika, életvitel és 
gyakorlat: takarékosság. 

Taneszközök Tanári kísérleti és demonstrációs eszközök. Szimuláció, modell, gyűjtő-
munka bemutatásához számítógépes rendszer. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Telep, akkumulátor, újratölthető elem. 

 
Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 
Az elektromos energia előállítása Órakeret 

10 óra 
Előzetes tudás Egyenáramok alapfogalmai, az elektromos teljesítmény fogalma, az 

energiamegmaradás törvénye, energiák átalakításának ismerete, vonzó- és 
taszítóerő, forgatónyomaték. 

További feltételek Személyi: fizika szakos tanár 
Tárgyi: digitális tábla, számítógép internetes hozzáféréssel, projektor. 

 



A tematikai egység ne-
velési-fejlesztési céljai 

Az elektromágneses indukció segítségével előállított villamos energia 
termelésének, mint technikai rendszernek felismerése, azonosítása az 
energiaellátás rendszerében. Környezettudatos szemlélet erősítése. A ma-
gyar és európai azonosságtudat erősítése a feltalálók munkájának (Jedlik, 
Bláthy, Zipernowsky, Déri) megismerésén keresztül. 

Ismeretek/ 
Fejlesztési követelmé-

nyek 

A mágneses mező fogalma, a mágneses tér nagyságának mérése.  
Az elektromágneses indukció Faraday-törvénye. 
A dinamó, a generátor, a transzformátor működése. 
Jedlik Ányos, Michael Faraday munkássága. 
Az alapvető mágneses jelenségek, a mágneses mező mérésének megisme-
rése, alapkísérletek során. 
A Föld mágneses tere szerkezetének, az iránytű működésének megismeré-
se.  
Eligazodás az elektromágneses indukció jelenségeinek értelmezésében 
egyes alapesetekben. 
A dinamó és a generátor működési alapelvének megismerése, értelmezése, 
szemléltetése kísérleti tapasztalat alapján. 
A nagy elektromos hálózatok felépítésének megértése, alapelveinek átte-
kintése. 
Mágnesek, mágneses alapjelenségek felismerése a mindennapokban. 
A Föld mágneses terének vizsgálata, az iránytű használata.  
Az elektromos energia előállításának gyakorlati példái: dinamó, generátor. 
Az elektromágneses indukció jelenségének megjelenése mindennapi esz-
közeinkben. 
Elektromos hálózatok felépítésének sajátságai. 
A távvezetékek feszültségének nagy értékekre történő feltranszformálásá-
nak oka. 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Tanári kísérlet. Tanári magyarázat. Egyénileg vagy csoportban végzett 
tapasztalatgyűjtés eredményei bemutatásának közös értékelése. 

Kapcsolódási pontok Földrajz: a Föld mágneses tere, elektromos energiát termelő erőművek. 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: az elektromossággal 
kapcsolatos felfedezések szerepe az ipari fejlődésben; magyar találmányok 
szerepe az iparosodásban (Ganz); a Széchenyi-család szerepe az innováció 
támogatásában és a modernizációban. 

Taneszközök Tanári kísérleti és demonstrációs eszközök. Szimuláció, modell, gyűjtő-
munka bemutatásához számítógépes rendszer. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Mágnes, mágneses mező, iránytű, dinamó, generátor, elektromágneses 
indukció, transzformátor, energia-megmaradás. 

 
HT szerinti 10%: 7 óra 
 

• Globális környezeti problémák fizikai vonatkozásai 2 óra 
• Lakások, házak elektromos hálózata    3 óra 
• Az elektromos energia előállítása    2 óra 

 

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 
A 9–10. évfolyam végére a tanulók legyenek képesek eligazodni közvetlen természeti és technikai 
környezetükben, tudják a tanultakat összekapcsolni mindennapi eszközeik működési elvével, bizton-
ságos használatával. Legyenek tisztában saját szervezetük működésének fizikai aspektusaival, vala-
mint a mozgás, tájékozódás, közlekedés, a háztartás energetikai ellátása (világítása, fűtése, elektromos 
rendszere, hőháztartása) legalapvetőbb fizikai vonatkozásaival, ezek gyakorlati alkalmazásaival. Is-

 



merjék az ember és környezetének kölcsönhatásából fakadó előnyöket és problémákat, tudatosítsák az 
emberiség felelősségét a környezet megóvásában.  
 
Legyenek képesek fizikai jelenségek megfigyelésére és az ennek során szerzett tapasztalatok elmondá-
sára. Tudják feltárni a megfigyelt jelenségek ok-okozati hátterét. Tudják helyesen használni a tanult 
fizikai alapfogalmakat. Ismerjék és használják a tanult fizikai mennyiségek mértékegységeit. Tudják a 
tanult mértékegységeket a mindennapi életben is használt mennyiségek esetében használni. Legyenek 
képesek a tanult összefüggéseket, fizikai állandókat a képlet- és táblázatgyűjteményből kiválasztani, a 
formulákat értelmezni. Legyenek képesek a világhálón a témához kapcsolódó érdekes és hasznos ada-
tokat, információkat gyűjteni. 
 
Legyenek tisztában azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkalmazhatók jelensé-
gek értelmezésére, egyes események minőségi és mennyiségi előrejelzésére. Legyenek képesek egy-
szerű fizikai rendszerek esetén a lényeges elemeket a lényegtelenektől elválasztani, tudjanak egysze-
rűbb számításokat elvégezni és helyes logikai következtetéseket levonni. 

Továbbhaladás feltételei 
− A tanuló legyen képes megadott célú megfigyelések, egyszerű mérések (hőmérséklet, áram-

erősség, feszültség) önálló elvégzésére, egyszerű áramkört kapcsolási rajz alapján összeállíta-
ni. 

− Legyen képes a tapasztalatok, mérési adatok rögzítésére (vázlatos szövegben, táblázatban, gra-
fikusan). 

− Legyen képes a tanult jelenségeket természeti jelenségekben, gyakorlati alkalmazásokban 
vagy leírás, ábra, kép, grafikon stb. alapján felismerni (hőtágulási jelenségek, gázok állapot-
változásai, halmazállapot-változások, elektromos és mágneses kölcsönhatás, áram, indukciós 
jelenségek). 

− Tudjon egyszerű szemléltető ábrákat készíteni (mezők ábrázolása erő-, illetve indukcióvona-
lakkal, kapcsolási rajzok stb.) 

− Tudja alkalmazni a tanult alapvető összefüggéseket egyszerű számításos feladatokban (gáztör-
vények, kalorimetriai számítások, I. főtétel alkalmazása, Ohm-törvény, elektromos fogyasztók 
teljesítménye és munkája – váltakozó áramra is effektív értékekkel).  

− Tudja értelmezni kvalitatív módon a gázok nyomását és hőmérsékletét a kinetikus gázmodell 
alapján; a hőerőgépek működését az I. főtétel alapján; tudja kimondani és értelmezni az I. fő-
tételt mint az energiamegmaradás törvényét; értse az indukciós jelenségek lényegét. 

− Sematikus ábra vagy modell segítségével tudja magyarázni legalább egy konkrét hőerőgép, il-
letve elektromágneses indukción alapuló eszköz működését. 

− Tudjon konkrét példákat mondani a tanultakkal kapcsolatban energiagazdálkodási és környe-
zetvédelmi problémákra, ismerjen megoldási módokat.  

− Ismerje és tartsa be az elektromos balesetvédelmi szabályokat. 

 



 
11. évfolyam 

Évi óraszám: 36  
HT szerinti 10 %: 4 óra 
HT szerinti szabadon tervezett: 0 óra 
HT szerinti emeltszintű: 0 óra 
Célok és fejlesztési feladatok 
Annak tudatosítása a tananyag feldolgozása során, hogy a fizika része a természettudomány-
oknak; s eredményeivel jelentősen hozzájárult a természet megismeréséhez, más tudomány-
ágak fejlődéséhez és jelentős hatása van mind az egyének életére, mind a társadalmi-
történelmi folyamatokra, pl. a közlekedés, a hírközlés, az informatika, az űrkutatás, egyes 
művészeti ágak területén. Tudatosítani kell továbbá, hogy a fizika – és általában a természet-
tudomány – ezen túlmenően is az egyetemes emberi kultúra szerves része, így megismerési 
módszereivel, gondolkodásmódjával, eredményeivel általában is hatást gyakorol a világ egé-
széről, az ember és természet viszonyáról alkotott képünkre, és ebből koronként más és más 
filozófiai és etikai kérdések is adódnak, amelyekkel az egyes egyének is szembesülhetnek 
életük során.  
 
A tananyag feldolgozása során szükséges figyelembe venni a tanulók többségére érvényes 
életkori sajátosságokat, a fejlődéslélektan kutatási eredményeit. A tanulók ebben a korban már 
egyre több területen képesek az elvont (absztrakt, formális) gondolkodásra is. A fizika oktatá-
sa során ezért segítenünk kell a tanulókat gondolkodásuk fejlődésében, amire a fizika különö-
sen jó lehetőséget nyújt.  
 
Ezért a tananyag feldolgozása során célszerű elsődlegesen a konkrét tényekből, tapasztalatok-
ból, kísérleti, mérési eredményekből kiindulva, fokozatosan haladni az általánosított, absztrakt 
fogalmak felé. E tevékenységek során szükséges a különböző típusú információforrások hasz-
nálatához, értelmezéséhez, az adatok, információk különböző szempontok szerint történő 
rendszerezéséhez, elemzéséhez szükséges képességek fejlesztése, az egyre nagyobb fokú 
önállóságra törekvés.  
 
Ezzel összhangban, a fizika tanítása-tanulása során a középiskolában is szükséges biztosítani 
a korábbi, konkrét, az iskolában és iskolán kívül szerzett tapasztalatok, előismeretek számba-
vételét, felfrissítését; a tapasztalatok kiegészítését kísérletekkel, mérésekkel. Célszerű minél 
több tanulói kísérletezést is beiktatni, a természettudományok vizsgálati és következtetési 
módszereinek további megismerését, gyakorlását. Ezért a tanári kísérletek, mérések eredmé-
nyeinek elemzésébe is szükséges a tanulók bevonása.  
 
A tanulók még középiskolában is számos olyan elképzeléssel, részáltalánosítással rendelkez-
nek, amelyek ellentmondásban vannak (vagy csak részben felelnek meg) a későbbi fizikai 
tanulmányaikkal. A tanítás során nemcsak az új fizikai ismeretek megértéséről, megerősítésé-
ről kell gondoskodnunk, hanem a téves elképzelések helyesbítéséről is. A tanítás egyik mód-
szere lehet éppen ezeknek az előzetes elképzeléseknek az összegyűjtése (a tanulók elmarasz-
talása nélkül), majd az állítások megvitatása, kísérletekkel való fokozatos alakítása.  
 
A tanulók fizikai ismereteinek bővítése során történik képességeik fejlesztése is. Ennek érde-
kében a tanítást a sokoldalú tanulói tevékenységekre kell építeni; a hasonló jellegű fogalma-
kat, összefüggéseket (például a hányados jellegű fizikai mennyiségeket) azonos vagy hasonló 
módon ajánlatos kialakítani, megerősíteni. Az alapvető fizikai fogalmakat a kapcsolódó ösz-

 



szefüggések, témakörök tanításakor szükséges ismételten megerősíteni. Az ismeretek alkal-
mazását, megerősítését szolgáló feladatokat célszerű úgy megválasztani, hogy azok különféle 
módon szolgálják az egyes képességek fejlesztését (gyakorlati jellegű kérdések; számításos 
feladatok; problémamegoldás stb.) A kísérletek,mérések végzésekor (akár tanári, akár tanulói) 
el kell érni, hogy a tapasztalatok rögzítése, az adatfeldolgozás, a következtetések levonása 
egyre nagyobb mértékben önálló tevékenységgé váljon. Ez lehetővé teszi, hogy az iskolai 
keretek között ténylegesen el nem végezhető kísérletek, mérések is – közvetlen tapasztalat 
nélkül is – alapul szolgálhassanak az adott jelenségkör feldolgozásához. 
 
Segíteni kell a tanulókat abban, hogy elsajátítsák a hatékony tanulás módszereit, az önálló 
ismeretszerzést az audiovizuális eszközökből, az ismeretterjesztő könyvekből, a szakiroda-
lomból, az internetről és más forrásokból. A fizikatanulmányok keretében – e források fel-
használásával – a tanulók aktív közreműködésével szükséges tájékoztatást kapniuk a fizika 
korszerű gyakorlati alkalmazásairól. Ugyanakkor – és erre a középiskolában a tanulók életkori 
sajátosságai különösen jó lehetőséget teremtenek – ki kell alakítani a kritikai viszonyulást a 
használt forrásokhoz, az ellenőrzés igényét.  
 
A fizika oktatásának hozzá kell járulnia a környezetvédelem és az energiatakarékosság célsze-
rű és ésszerű megoldásainak a megismeréséhez, s annak a meggyőződésnek a kialakításához, 
hogy mindenkinek a maga lehetőségéhez képest szükséges segítenie az ezzel járó problémák 
megoldását. Az ehhez szükséges felelősségérzet vonatkozik a tanuló saját egészségének meg-
óvására, a helyes életvitel kialakítására is, amelynek lényeges része a tudatos fogyasztó maga-
tartás kialakulásának elősegítése is az erre alkalmas tematikai egységek kapcsán. 
 
Mivel a műveltségterület kiemelt feladata a természettudományos kompetencia fejlesztése, az 
alábbi fejlesztési feladatok a Nemzeti alaptantervnek a természettudományos kompetenciáról, 
illetve ennek ismeret-, képesség- és attitűdjellegű összetevőiről szóló leírása felépítését köve-
tik. 
 
1. Tájékozódás a tudomány–technika–társadalom kölcsönhatásairól, a természettudo-
mányról, a tudomány és a tudományos megismerés természetéről. 
A tanulók tudják összekapcsolni a tudományos eredményeket az adott társadalmi kérdésekkel, 
legyenek képesek ismereteik alapján állást foglalni, ezt érvekkel alátámasztani, vitában képvi-
selni. 
Ismerjék meg a természet egységét kifejező, átfogó tudásrendszereket, általános fogalmakat 
és törvényeket. 
Tudják elhelyezni a tudományt a megismerési folyamatban. Legyenek ismereteik a világról 
alkotott tudományos és nem tudományos modellekről, és lássák a tudományos fejlődést, a 
tudományos vizsgálódások hatékonyságát, fontosságát. 
Ismerjék meg a természettudomány néhány jeles képviselőjének életét és munkásságát. 
 
2. Természettudományos megismerés 
A tanulókban alakuljon ki a tudományos ismeretszerzés iránti igény. Tudjanak önállóan és 
csoportmunkában megfigyeléseket, méréseket, vizsgálatokat, kísérleteket tervezni és végezni, 
ezek eredményeit feldolgozni, következtetéseket levonni. Ismerjék és balesetmentesen tudják 
használni a mérésekhez, kísérletekhez szükséges eszközöket. 
Tudják használni tantárgyi ismeretszerzésre a számítógépet, illetve multimédiás eszközöket, 
önállóan és csoportmunkában. Legyenek képesek adott olvasnivalóból meghatározott szem-
pontok szerint információkat kigyűjteni, megadott témához forrásokat keresni. 

 



Kapcsolódjanak be a kísérletek eredményeinek elemzésébe. A megfigyelések, tapasztalatok 
által megszerzett ismereteket tudják nyelvtanilag helyesen megfogalmazni szóban vagy írás-
ban, vázlatrajzban, ábrán, grafikonon, táblázatban rögzíteni. Legyenek képesek a különféle 
módon megszerzett ismereteiket egymással összehasonlítani, csoportosítani, rendszerezni, 
elemezni. Legyenek képesek az előzetes elképzelések, az előrejelzések és a mért értékek kö-
zötti eltérések felismerésére és magyarázatára. 
 
3. Tájékozódás az élő és élettelen természetről 
 
Anyag 
A részecskeszemlélet továbbfejlesztése, a kettős természet megismerése. A szerkezet és tulaj-
donság között fennálló ok-okozati kapcsolat felfedezése. Az anyag különböző megjelenési 
formáinak, a tömeg és energia kapcsolatának ismerete. 
 
Energia 
Ismerjék a természet energiaátalakító folyamatait, tudjanak értelmezni konkrét fizikai folya-
matokat. Legyenek tisztában az ember által használt energiaforrásokkal, az alapvető energia-
gazdálkodási és ezekkel kapcsolatos környezeti problémákkal, a fenntartható fejlődés kérdé-
seivel. 
 
Információ 
Tudják a kísérletek, mérések eredményeit különböző formákban (táblázatban, grafikonon, 
rajzon) rögzíteni. Tudják kész grafikonok, táblázatok, rajzok adatait leolvasni, értelmezni, 
ezekből következtetéseket levonni. 
Ismerjék és tudatosan használják fel az internetes információáramlás lehetőségeit, tudjanak 
különböző forrásokból (lexikonok stb.) megadott témához információt keresni, a különböző 
forrásokból szerzett információkat összehasonlítani, értékelni.  
 
A tér 
Használják a különböző mérőeszközöket, tudjanak kiigazodni a folyamatok térbeli jellemzői-
ben, értsék a viszonyítási rendszer jelentőségét. Legyen szemléletes képük a nagyságrendi 
viszonyokról (az atomok méretétől az Univerzum léptékéig). 
 
Idő és a mozgás 
Tudják leírni, összehasonlítani a tanult mozgásfajtákat. Ismerjék a Föld történetét és az Uni-
verzum kialakulásáról alkotott elképzelést. Ismerjék fel a kapcsolatot a fizikai folyamatok 
iránya és az idő között. Legyen képük az anyag változásainak sokféleségéről. 
 
Rendszer 
Tudják rendszerezni az anyagokra jellemző tulajdonságokat és a jelenségeket különböző 
szempontok szerint. Ismerjék fel a dolgok, jelenségek közötti kölcsönhatásokat. Legyenek 
képesek a tanultak alapján természetes és mesterséges rendszerek felismerésére, jellemzésére 
különböző szempontok szerint. 
 
A természettudományos kompetencia középpontba állítása mellett a tantárgynak nem kevésbé 
fontos feladata a NAT-ban meghatározott többi kulcskompetencia fejlesztése és a kiemelt 
fejlesztési célok követése is. Ezek közül az anyanyelvi kommunikáció, a hatékony, önálló 
tanulás, a matematikai kompetencia fejlesztése, illetve a tanulás tanítása csaknem minden 
tartalom feldolgozása és tanítási-tanulási tevékenység végzése közben végezhető és végzendő 
feladat. Más kompetenciaterületek és fejlesztési feladatok egyes tartalmakhoz, illetve tevé-

 



kenységtípusokhoz köthetők. Például az énkép, önismeret fejlesztése a fejlesztő értékelés ré-
vén és a különböző társas tevékenységek során (csoport- és projektmunkában, vitákban való 
részvétel, állásfoglalások kialakítása) történhet. Ez utóbbiak alkalmasak a szociális és állam-
polgári kompetencia, a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia alakítására, a de-
mokráciára nevelésre is. A hon- és népismeret, valamint az európai azonosságtudat–
egyetemes kultúra fejlesztési feladatok elsősorban a fizika-, technika- és kultúrtörténeti vo-
natkozásokkal kapcsolhatók össze. A gazdasági nevelés, a környezettudatosságra nevelés, a 
testi-lelki egészséggel kapcsolatos fejlesztési célok az egyes tartalmak (pl. a fizikai jelenségek 
hasznosíthatósága, ezeknek az élő és élettelen környezetre, az emberi szervezetre gyakorolt 
hatása) e szempontok szerinti tudatos feldolgozása révén érhetők el. A digitális kompetencia 
fejlesztésére a fizika különösen sok lehetőséget kínál: pl. a számítástechnika felhasználása a 
mérésekben, az adatfeldolgozásban; szimulációs programok használata; az internet használata 
információkeresésben; közös digitális tudásbázis létrehozása; prezentációk, képgyűjtemények 
stb. készítése. 
 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

A fény természete és a látás Órakeret 
7 óra 

Előzetes tudás Elektromos mező, a Nap sugárzása, hősugárzás. 
További feltételek Személyi: fizika szakos tanár 

Tárgyi: digitális tábla, számítógép internetes hozzáféréssel, projek-
tor. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektromágneses hullámok rendszerének, kölcsönhatásainak, az 
információ terjedésében játszott szerepének megértése. Az absztrakt 
gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek/ 
Fejlesztési követel-

mények 

Az elektromágneses hullám fogalma, tartományai: rádióhullámok, 
mikrohullámok, infravörös hullámok, a látható fény, az ultraibolya 
hullámok, röntgensugárzás, gammasugárzás. 
A fény sebessége légüres térben. A fény sebessége különböző anya-
gokban. 
A sugárzás energiája, kölcsönhatása az anyaggal: elnyelődés, visz-
szaverődés. 
Planck hipotézise, fotonok. 
Max Planck munkássága. 
Az elsődleges és másodlagos fényforrások megkülönböztetése. Az 
árnyékjelenségek felismerése, értelmezése, megfigyelése.  
Egy fénysebesség mérésére (becslésére) alkalmas eljárás megisme-
rése. 
Az elektromágneses spektrum egyes elemeinek azonosítása a termé-
szetben, eszközeink működésében.  
Az érzékszervekkel észlelhető és nem észlelhető elektromágneses 
sugárzás megkülönböztetése. 
Egyszerű kísérletek elvégzése a háztartásban és környezetünkben 
előforduló elektromágneses hullámok és az anyag kölcsönhatására. 
Példák gyűjtése és elemzése az elektromágneses sugárzás és az élő 
szervezet kölcsönhatásairól. 
A hullám jellemzőinek (frekvencia, hullámhossz, terjedési sebesség) 
kapcsolatára vonatkozó egyszerű számítások. 
A fotonelmélet értelmezése, a frekvencia (hullámhossz) és a foton 
energiája kapcsolatának átlátása. 
Az energia kvantáltságának értelmezése. A folytonos energiaterje-

 



dés érzetének megértése. 
Elsődleges és másodlagos fényforrások a környezetünkben, a fény-
nyaláb, árnyékjelenségek, teljes árnyék, félárnyék. 
Az elektromágneses spektrum egyes tartományainak használata a 
gyakorlatban:  
a részecske-hullám kettős természete. 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Tanári kísérlet. Tanári magyarázat. Egyénileg vagy csoportban vég-
zett információgyűjtés bemutatása. Csoportos és egyéni probléma-
megoldás. Szemléltetés modellel vagy számítógépes szimulációval. 

Kapcsolódási pontok Kémia: üvegházhatás, a „nano” prefixum jelentése, lángfestés. 
Biológia-egészségtan: az energiaátadás szerepe a gyógyászati al-
kalmazásoknál. 

Taneszközök Tanári kísérleti és demonstrációs eszközök. Szimuláció, modell, 
gyűjtőmunka bemutatásához számítógépes rendszer. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hullámhossz, frekvencia, fénysebesség, elektromágneses hullám, 
foton, spektrum. 

 
Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 
Kommunikáció, kommunikációs eszközök, kép-

alkotás, képrögzítés a 21. században 
Órakeret 

9 óra 
Előzetes tudás Mechanikai rezgések, elektromágneses hullámok. Az elektromágne-

ses hullámok természete. 
További feltételek Személyi: fizika szakos tanár 

Tárgyi: digitális tábla, számítógép internetes hozzáféréssel, projek-
tor. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Információs, kommunikációs rendszerek mint technikai rendszerek 
értelmezése. Szerepük megértése az adatrögzítésben, adatok továb-
bításában. Képalkotási eljárások, adattárolás és továbbítás, orvosi, 
diagnosztikai eljárások előfordulásának, céljainak, legfőbb sajátsá-
gainak felismerése a mindennapokban. Az innovációk szerepének 
felismerése a tudományban, technikában és kultúrában. 

Ismeretek/ 
Fejlesztési követel-

mények 

Elektromágneses rezgések nyílt és zárt rezgőkörben. 
A rádió működésének elve. A moduláció. 
A bináris kód, digitális jelek, impulzusok.  
A fényelektromos hatás fizikai leírása, magyarázata. 
Albert Einstein munkássága. 
Az elektromágneses hullámok szerepének felismerése az informá-
ció- (hang, kép) átvitelben. 
A mobiltelefon legfontosabb tartozékainak (SIM kártya, akkumulá-
tor stb.) kezelése, funkciójuk megértése. 
Az aktuálisan legmodernebb mobilkészülékekhez rendelt néhány 
funkció, szolgáltatás értelmezése fizikai szempontból, azok alkal-
mazása. 
A kábelen történő adatátvitel elvének megértése. 
Az endoszkópos operáció és néhány diagnosztikai eljárás elvének, 
gyakorlatának, szervezetre gyakorolt hatásának megismerése, az 
egészségtudatosság fejlesztése. 
A digitális technika leglényegesebb elveinek, a legelterjedtebb al-
kalmazások fizikai alapjainak áttekintése konkrét gyakorlati példák 
alapján. 
Kísérletek DVD- (CD-) lemezzel.  

 



A legelterjedtebb adattárolók legfontosabb sajátságainak, a legújabb 
kommunikációs lehetőségeknek és technikáknak nyomon követése. 
A digitális képrögzítés elvi lényegének, ill. a CCD felépítésének 
átlátása. 
A fényképezőgép jellemző paramétereinek értelmezése: felbontás, 
optikai- és digitális zoom. 
Gyűjtőmunka: A „jó” fényképek készítésének titkai. 
A röntgensugarak gyógyászati szerepének és veszélyeinek  
összegyűjtése. 
A korszerű kamerák, antennák, vevőkészülékek működésének leg-
fontosabb elemei.  
Az elektromágneses hullámok elhajlása, szóródása, visszaverődése 
az ionoszférából.  
A mobiltelefon felépítése és működése.  
A teljes visszaverődés jelensége. Üvegszálak optikai kábelekben, 
endoszkópokban. Diagnosztikai módszerek alkalmazásának célja és 
fizikai alapelvei a gyógyászatban (a testben keletkező áramok kimu-
tatása, röntgen, képalkotó eljárások, endoszkóp használata). Terápi-
ás módszerek alkalmazásának célja és fizikai alapelvei a gyógyá-
szatban. 
Elektronikus memóriák.  
Mágneses memóriák. 
CD, DVD lemezek.  
A képek és hangok kódolása. 
A fényelektromos hatás jelensége, gyakorlati alkalmazása (digitális 
kamera, fénymásoló, lézernyomtató működése). 
A digitális fényképezés alapjai. Integrált áramkörök és felhasználá-
suk. 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Tanári kísérlet. Tanári magyarázat. Egyénileg vagy csoportban vég-
zett információgyűjtés bemutatása. Csoportos és egyéni probléma-
megoldás. Szemléltetés modellel vagy számítógépes szimulációval. 

Kapcsolódási pontok Mozgóképkultúra és médiaismeret: 
a kommunikáció alapjai, a képalkotó eljárások alkalmazása a digitá-
lis művészetekben. 
Technika, életvitel és gyakorlat: kommunikációs eszközök, infor-
máció-továbbítás üvegszálas kábelen, az információ tárolásának 
lehetőségei. 
Biológia-egészségtan: betegségek és a képalkotó diagnosztikai eljá-
rások, a megelőzés szerepe. 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; technika, életvi-
tel és gyakorlat: betegjogok. 
Vizuális kultúra: a fényképezés, mint művészet, digitális művészet. 

Taneszközök Tanári kísérleti és demonstrációs eszközök. Szimuláció, modell, 
gyűjtőmunka bemutatásához számítógépes rendszer. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Elektromágneses rezgés, hullám, teljes visszaverődés, adatátvitel, 
adattárolás, információ, fényelektromos hatás. 

 
Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 
Atomfizika a hétköznapokban Órakeret 

7 óra 
Előzetes tudás Ütközések, a fény jellemzői. 

 



További feltételek Személyi: fizika szakos tanár 
Tárgyi: digitális tábla, számítógép internetes hozzáféréssel, projek-
tor. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az anyag modellezésében rejlő filozófiai, tudománytörténeti vonat-
kozások felismerése. A modellalkotás ismeretelméleti szerepének 
értelmezése. 

Ismeretek/ 
Fejlesztési követel-

mények 

Vonalas és folytonos kibocsátási színképek. 
Rutherford-modell, Bohr-modell, az atomok kvantummechanikai 
leírásának alapelvei. 
Az anyag kettős természete. 
Ernest Rutherford, Niels Bohr munkássága. 
A Thomson-féle atommodell cáfolatához vezető kísérleti tények 
összegyűjtése. 
A Rutherford-kísérlet következményeinek átlátása. 
A különféle anyagok színképének vizsgálata fényképfelvételek 
alapján. Vonalas és folytonos kibocsátási színképek jellemzése, lét-
rejöttük magyarázata.  
A gázok vonalas színképének az atomi elektronállapotok energiájá-
nak ismeretén alapuló értelmezése. 
Különböző fénykibocsátó eszközök spektrumának gyűjtése a gyár-
tók adatai alapján (például akvárium-fénycsövek fajtáinak spektru-
ma). 
Az atom fogalmának átalakulásai, az egyes atommodellek mellett és 
ellen szóló érvek, tapasztalatok. 
Az atommag felfedezése: Rutherford szórási kísérlete. 
Atomok, molekulák és egyéb összetett rendszerek (kristályok, fo-
lyadékkristályok, kolloidok). 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Tanári kísérlet. Tanári magyarázat. Szemléltetés modellel vagy 
számítógépes szimulációval. Egyéni vagy csoportban kialakított 
vélemények kifejtése, érvelés, vita. Csoportos és egyéni probléma-
megoldás. 

Kapcsolódási pontok Matematika: folytonos és diszkrét változó. 
Kémia: Lángfestés, az atom szerkezete; kristályok és kolloidok. 
Elemek tulajdonságainak periodicitása. 
Filozófia: az anyag mélyebb megismerésének hatása a gondolkodás-
ra, a tudomány felelősségének kérdései, a megismerhetőség határai 
és korlátai. 

Taneszközök Tanári kísérleti és demonstrációs eszközök. Szimuláció, modell, 
gyűjtőmunka bemutatásához számítógépes rendszer. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak Vonalas színkép, az anyag kettős természete. 

 
Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 
A Naprendszer fizikai viszonyai Órakeret 

7 óra 
Előzetes tudás Az általános tömegvonzás törvénye, Kepler-törvények, halmazálla-

pot-változások, üvegházhatás, súrlódás. 
További feltételek Személyi: fizika szakos tanár 

Tárgyi: digitális tábla, számítógép internetes hozzáféréssel, projek-
tor. 

A tematikai egység A Naprendszer, mint összefüggő fizikai rendszer megismerése, ér-

 



nevelési-fejlesztési 
céljai 

telmezése, állapotának és keletkezésének összekapcsolása. 

Ismeretek/ 
Fejlesztési követel-

mények 

A Naprendszer szerkezete, legfontosabb objektumai.  
A bolygók pályája, keringésük és forgásuk sajátságai. 
A Föld forgása, keringése, befolyása a Föld alakjára. 
A Föld felszínét formáló erők. A Hold jellemző adatai (távolság, 
keringési idő, forgási periódus, hőmérséklet), a légkör hiánya, a 
holdfelszín, a Hold formakincse. 
A Hold fázisai, holdfogyatkozás. 
Kopernikusz és Kepler munkássága. 
A Föld, a Naprendszer és a Kozmosz fejlődéséről alkotott csillagá-
szati elképzelések áttekintése.  
Az Föld mozgásaihoz kötött időszámítás logikájának megértése. 
Egyszerű kísérletek végzése, értelmezése a perdületmegmaradásra. 
A Földön uralkodó fizikai viszonyoknak és a Föld Naprendszeren 
belüli helyzetének összekapcsolása. 
A holdfázisok és a Hold égbolton való helyzetének megfigyelése, az 
összefüggés értelmezése.  
Annak felismerése, hogy a Hold miért mutatja mindig ugyanazt az 
oldalát a Föld felé. 
Holdfogyatkozás megfigyelése, a holdfázis és holdfogyatkozás 
megkülönböztetése. 
A bolygók fizikai viszonyainak és felszínük állapotának összekap-
csolása. 
A légkör hiányának és a légkör jelenlétének, valamint a bolygófel-
szín jellegzetességeinek kapcsolatára vonatkozó felismerések meg-
tétele. 
Táblázati adatok segítségével két égitest sajátságainak, felszíni vi-
szonyainak összehasonlítása, az eltérések okainak és azok követ-
kezményeinek az értelmezése.  
A bolygók sajátosságainak, a bolygókutatás legfontosabb eredmé-
nyeinek bemutatása internetes adatgyűjtést követően az osztálytár-
sak számára. 
A Naprendszer óriásbolygóinak felismerése képekről jellegzetessé-
geik alapján. 
Az űrben játszódó fantasztikus filmek kritikai elemzése a fizikai 
tartalom szempontjából. 
A Naprendszer keletkezése, a perdületmegmaradás érvényesülése. 
A Föld és a Hold kora. 
A hold- és a napfogyatkozás. 
A Merkúr, a Vénusz és a Mars jellegzetességei. 
Érdekességek a bolygókon:  
hőmérsékleti viszonyok, 
a Merkúr elnyúlt pályája, 
a Vénusz különlegesen sűrű légköre, 
a Mars jégsapkái. 
A kisbolygók övének elhelyezkedése, egyes objektumai. 
A Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a Neptunusz jellegzetességei.  
Az óriásbolygók anyaga.  
Gyűrűk és holdak az óriásbolygók körül.  

 



A Vörös-folt a Jupiteren. 
Meteorok, meteoritek.  
Üstökösök és szerkezetük.  
A Földet fenyegető kozmikus katasztrófa esélye, az esetleges fenye-
getettség felismerése, elhárítása. 
 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Szemléltetés modellel vagy számítógépes szimulációval. Tanári 
magyarázat, megbeszélés. Egyéni vagy csoportban kialakított véle-
mények kifejtése, érvelés, vita. Egyénileg vagy csoportban végzett 
információgyűjtés bemutatása. 

Kapcsolódási pontok Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a napfogyatko-
zások szerepe az emberi kultúrában, a Hold „képének” értelmezése 
a múltban. 
Földrajz: a tananyag csillagászati fejezetei, a Föld forgása és kerin-
gése, a Föld forgásának következményei (nyugati szelek öve), a 
Föld belső szerkezete, földtörténeti katasztrófák. 
Biológia-egészségtan: a Hold és az ember biológiai ciklusai, az élet 
fizikai feltételei 

Taneszközök Tanári demonstrációs eszközök. Szimuláció, modell, gyűjtőmunka 
bemutatásához számítógépes rendszer. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Pálya, keringés, forgás, csillag, bolygó, hold, üstökös, meteor, me-
teorit. 

 
Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 
A csillagok, galaxisok Órakeret 

5 óra 
Előzetes tudás Méretek, mértékegységek, magfúzió, a Nap sugárzása, energiater-

melése. 
További feltételek Személyi: fizika szakos tanár 

Tárgyi: digitális tábla, számítógép internetes hozzáféréssel, projek-
tor. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felépítés és működés kapcsolatának értelmezése a csillagokban, 
mint természeti rendszerekben. Az Univerzum (általunk ismert ré-
sze) anyagi egységének beláttatása. 

Ismeretek/ 
Fejlesztési követel-

mények 

A csillagok definíciója, jellemzői, gyakorisága, mérete, szerepük az 
elemek kialakulásában.  
A Nap és a Föld kölcsönhatása. 
A galaxisok alakja, szerkezete, galaxisunk, a Tejút. 
A csillagok méretviszonyainak (nagyságrendeknek) áttekintése. 
A csillagok energiatermelésének megértése. 
A világunkban zajló folyamatos változás gondolatának elfogadása a 
csillagok fejlődése kapcsán. 
A csillagokra vonatkozó általános ismeretek alkalmazása a Napra.  
A földi anyag és a csillagkeletkezési folyamat közötti kapcsolat át-
élése: „csillagok porából vagyunk valamennyien”.  
Önálló projektmunkák, képek gyűjtése, egyszerű megfigyelések 
végzése (például: a Tejút megfigyelése). 
A csillagok lehetséges fejlődési folyamatai, fejlődésük sajátságai. 
A Nap várható jövője. 
A csillagtevékenység formái, ezek észlelése.  
Néhány különleges égi objektum (például: kettős csillag, fekete 

 



lyuk, szupernóva stb.). 
Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Szemléltetés modellel vagy számítógépes szimulációval. Tanári 
magyarázat, megbeszélés. Egyéni vagy csoportban kialakított véle-
mények kifejtése, érvelés, vita. Egyénileg vagy csoportban végzett 
információgyűjtés bemutatása. 

Kapcsolódási pontok Filozófia: állandóság és változás; a világ, a létezés keletkezéséről, 
természetéről alkotott elméletek. 
Etika: az ember helye és szerepe a világban. 
Kémia: a periódusos rendszer, elemek keletkezése. 
Magyar nyelv és irodalom: Madách Imre: Az ember tragédiája. 

Taneszközök Tanári demonstrációs eszközök. Szimuláció, modell, gyűjtőmunka 
bemutatásához számítógépes rendszer. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak Csillag, galaxis, Tejút. 

 

A fejlesztés várt eredményei 
A 11. évfolyam végére a tanulók ismerjék az infokommunikációs technológia legfontosabb 
eszközeit, alkalmazásukat, működésük fizikai hátterét. Ismerjék saját érzékszerveik működé-
sének fizikai vonatkozásait, törekedjenek ezek állapotának tudatos védelmére, ismerjék a 
gyógyításukat, kiterjesztésüket szolgáló legfontosabb fizikai eljárásokat. 
Legyenek képesek Univerzumunkat és az embert kölcsönhatásukban szemlélni, az emberiség 
létrejöttét, sorsát, jövőjét és az Univerzum történetét összekapcsolni. Ismerjék fel, hogy a fizi-
ka modelleken keresztül ragadja meg a valóságot, eljárásai, módszerei kijelölik a tudomány 
határait. Tudatosítsák magukban, hogy a tudomány alapvetően társadalmi jelenség.  
A középiskolai tanulási folyamat végére a korábbi évek tananyagának és a modern fizika ele-
meinek szintetizálásával körvonalazódnia kell a diákokban egy korszerű természettudomá-
nyos világképnek. Tudatosodnia kell a tanulókban, hogy a természet egységes egész, szétvá-
lasztását résztudományokra csak a jobb kezelhetőség, áttekinthetőség indokolja. A fizika tör-
vényei általánosak, a kémia, a biológia, a földtudományok és az alkalmazott műszaki tudomá-
nyok területén is érvényesek. 
 
HT szerinti 10 %: 4 óra 
 

• Kommunikáció, kommunikációs eszközök, képalkotás  3 óra 
• A Naprendszer fizikai viszonyai     1 óra 

 

 



MATEMATIKA 

9. évfolyam 

Évi óraszám: 108 óra 
HT szerinti 10%: 11 óra 
HT szerinti szabadon tervezett: 36 óra 
HT szerinti emelt szintű: 0 óra 
Célok, fejlesztési feladatok: 
Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszer-
ről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika tanulá-
sa érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a személyiséget, fejleszti az önálló 
rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást hoz létre. A matematikai gondolkodás fej-
lesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának kiteljesedését. 
 
A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A matematika: kultu-
rális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás örömének forrása; a mintákban, 
struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; önálló tudomány; más tudományok segí-
tője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze. 

A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki tudják 
választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez illeszkedő modelleket, gon-
dolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, matematikai logikai, axiomatikus, való-
színűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket (aritmetikai, algebrai, geometriai, függvénytani, sta-
tisztikai stb.) és leírásokat. A matematikai nevelés sokoldalúan fejleszti a tanulók modellalkotó tevé-
kenységét. Ugyanakkor fontos a modellek érvényességi körének és gyakorlati alkalmazhatóságának 
eldöntését segítő képességek fejlesztése. Egyaránt lényeges a reproduktív és a problémamegoldó, va-
lamint az alkotó gondolkodásmód megismerése, elsajátítása, miközbennem szorulhat háttérbe az alap-
vető tevékenységek (pl. mérés, alapszerkesztések), műveletek (pl. aritmetikai, algebrai műveletek, 
transzformációk) automatizált végzése sem. A tanulás elvezethet a matematika szerepének megértésé-
re a természet- és társadalomtudományokban, a humán kultúra számos ágában. Segít kialakítani a 
megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét. Megmutathatja a matematika 
hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában betöltött szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájé-
kozódását, esztétikai érzékét. 

 

Tematikai egység címe órakeret 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 8 óra 

2. Számtan, algebra 37 óra  

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 13 óra  

4. Geometria 35 óra  

5. Valószínűség, statisztika 5 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret (a kerettan-
tervben ún. szabad órakeret, az éves óraszám 10%-a) 5 óra  

 



Ellenőrzés, számonkérés 5 óra 

Az össz. óraszám 108 óra  
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 1. Gondolkodási és megismerési módszerek Órakeret 8 

óra 

Előzetes tudás 
Példák halmazokra, geometriai alapfogalmak, alapszerkesztések. Halmazba 
rendezés több szempont alapján. Gyakorlat szövegek értelmezésében. A ma-
tematikai szakkifejezések adott szinthez illeszkedő ismerete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A valós számok halmazának ismerete. Kommunikáció, együttműködés. A 
matematika épülése elveinek bemutatása. Igaz és hamis állítások megkülön-
böztetése. Halmazok eszközjellegű használata. Gondolkodás; ismeretek rend-
szerezési képességének fejlesztése. Önfejlesztés, önellenőrzés segítése, abszt-
rakciós képesség, kombinációs készség fejlesztése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Véges és végtelen halmazok. Végte-
len számosság szemléletes fogalma. 
Matematikatörténet: Cantor. 

Annak megértése, hogy csak a véges 
halmazok elemszáma adható meg 
természetes számmal.  

 

Részhalmaz. Halmazműveletek: 
unió, metszet, különbség. Halmazok 
közötti viszonyok megjelenítése. 

Megosztott figyelem; két, illetve 
több szempont egyidejű követése.  
Szöveges megfogalmazások mate-
matikai modellre fordítása.  
Elnevezések megtanulása, definíci-
ókra való emlékezés. 

Magyar nyelv és iroda-
lom: mondatok, szavak, 
hangok rendszerezése. 
 
Biológia-egészségtan: 
halmazműveletek al-
kalmazása a rendszer-
tanban. 
 
Kémia: anyagok csopor-
tosítása. 

Alaphalmaz és komplementer hal-
maz.  

Annak tudatosítása, hogy alaphal-
maz nélkül nincs komplementer 
halmaz.  
Halmaz közös elem nélküli halma-
zokra bontása jelentőségének belátá-
sa. 

Biológia-egészségtan: 
élőlények osztályozása; 
besorolás közös rész 
nélküli halmazokba. 

A megismert számhalmazok: termé-
szetes számok, egész számok, racio-
nális számok. 
A számírás története. 

A megismert számhalmazok áttekin-
tése. Természetes számok, egész 
számok, racionális számok elhelye-
zése halmazábrában, számegyene-
sen. 

Informatika: számábrá-
zolás (problémamegol-
dás táblázatkezelővel). 

Valós számok halmaza. Az interval-
lum fogalma, fajtái. Irracionális 
szám létezése. 

Annak tudatosítása, hogy az inter-
vallum végtelen halmaz. 

 

Távolsággal megadott ponthalma-
zok, adott tulajdonságú ponthalma-
zok (kör, gömb, felező merőleges, 
szögfelező, középpárhuzamos). 

Ponthalmazok megadása ábrával. 
Megosztott figyelem; két, illetve 
több szempont egyidejű követése 
(például két feltétellel megadott 
ponthalmaz). 

Vizuális kultúra: a tér 
ábrázolása. 
 
Informatika: tantárgyi 

 



szimulációs programok 
használata. 

Logikai műveletek: „nem”, „és”, 
„vagy”, „ha…, akkor”.  
(Folyamatosan a 9–12. évfolyamon.) 

Matematikai és más jellegű érvelé-
sekben a logikai műveletek felfede-
zése, megértése, önálló alkalmazása. 
A köznyelvi kötőszavak és a mate-
matikai logikában használt kifejezé-
sek jelentéstartalmának összevetése. 
A hétköznapi, nem tudományos 
szövegekben található matematikai 
információk felfedezése, rendezése a 
megadott célnak megfelelően. Ma-
tematikai tartalmú (nem tudományos 
jellegű) szöveg értelmezése. 

 

Szöveges feladatok.  
(Folyamatos feladat a 9–12. évfo-
lyamon: a szöveg alapján a megfele-
lő matematikai modell megalkotása.) 

Szöveges feladatok értelmezése, 
megoldási terv készítése, a feladat 
megoldása és szöveg alapján történő 
ellenőrzése.  
Modellek alkotása a matematikán 
belül; matematikán kívüli problémák 
modellezése. Gondolatmenet lejegy-
zése (megoldási terv).  
Megosztott figyelem; két, illetve 
több szempont egyidejű követése (a 
szövegben előforduló információk). 
Figyelem összpontosítása. 
Problémamegoldó gondolkodás és 
szövegfeldolgozás: az indukció és 
dedukció, a rendszerezés, a követ-
keztetés.  

Magyar nyelv és iroda-
lom: szövegértés; in-
formációk azonosítása 
és összekapcsolása, a 
szöveg egységei közötti 
tartalmi megfelelés fel-
ismerése; a szöveg tar-
talmi elemei közötti 
kijelentés-érv, ok-
okozati viszony felisme-
rése és magyarázata. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: egészséges 
életmódra és a családi 
életre nevelés. 

A „minden” és a „van olyan” helyes 
használata.  
Nyitott mondatok igazsághalmaza, 
szemléltetés módjai. 

A „minden” és a „van olyan” helyes 
használata.  
Halmazok eszközjellegű használata. 

 

A matematikai bizonyítás. Kísérlete-
zés, módszeres próbálkozás, sejtés, 
cáfolás (folyamatos feladat a 9–12. 
évfolyamokon). 
Matematikatörténet: Euklidesz sze-
repe a tudományosság kialakításá-
ban. Nevezetes sejtések (pl. ikerprím 
sejtés); hosszan „élt”, de megoldott 
sejtések (pl.  
Fermat-sejtés, négyszínsejtés). 

Kísérletezés, módszeres próbálko-
zás, sejtés, cáfolás megkülönbözteté-
se. 
Érvelés, vita. Érvek és ellenérvek. 
Ellenpélda szerepe.  
Mások gondolataival való vitába 
szállás és a kulturált vitatkozás.  
Megosztott figyelem; két, illetve 
több szempont (pl. a saját és a vita-
partner szempontjának) egyidejű 
követése. 

Magyar nyelv és iroda-
lom: mások érvelésének 
összefoglalása és figye-
lembevétele. 

Állítás és megfordítása. 
„Akkor és csak akkor” típusú állítá-
sok.  

Az „akkor és csak akkor” használa-
ta. Feltétel és következmény felis-
merése a  
„Ha …, akkor …” típusú állítások 
esetében. 
Korábbi, illetve újabb (saját) állítá-

 

 



sok, tételek jelentésének elemzése. 

Bizonyítás.  Gondolatmenet tagolása. Rendszere-
zés (érvek logikus sorrendje).  
Következtetés megítélése helyessége 
szerint. A bizonyítás gondolatmene-
tére, bizonyítási módszerekre való 
emlékezés. 
Kidolgozott bizonyítás gondolatme-
netének követése, megértése. 
Példák a hétköznapokból helyes és 
helytelenül megfogalmazott követ-
keztetésekre. 

Etika: a következtetés, 
érvelés, bizonyítás és 
cáfolat szabályainak 
alkalmazása. 

Egyszerű kombinatorikai feladatok: 
leszámlálás, sorbarendezés, gyakor-
lati problémák. 
Kombinatorika a mindennapokban. 
Logikai szita. 

Rendszerezés: az esetek összeszám-
lálásánál minden esetet meg kell 
találni, de minden esetet csak egy-
szer lehet számításba venni. Meg-
osztott figyelem; két, illetve több 
szempont egyidejű követése. Eset-
felsorolások, diszkusszió (pl. van-e 
ismétlődés).  
Sikertelen megoldási kísérlet után 
újjal való próbálkozás; a sikertelen-
ség okának feltárása (pl. minden 
feltételre figyelt-e). 

Informatika: probléma-
megoldás táblázatkeze-
lővel. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: hétköznapi 
problémák megoldása a 
kombinatorika eszköze-
ivel. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: periodicitás, ismét-
lődés és kombinatorika 
mint szervezőelv 
poetizált szövegekben. 

A gráffal kapcsolatos alapfogalmak 
(csúcs, él, fokszám).  
Egyszerű hálózat szemléltetése.  

Gráfok alkalmazása problémameg-
oldásban.  
Számítógépek egy munkahelyen, 
elektromos hálózat a lakásban, tele-
pülés úthálózata stb. szemléltetése 
gráffal. 
Gondolatmenet megjelenítése gráf-
fal. 

Kémia: molekulák tér-
szerkezete. 
 
Informatika: probléma-
megoldás informatikai 
eszközökkel és módsze-
rekkel, hálózatok. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: pl. családfa. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: közlekedés. 

Kulcsfogal-
mak/fogalmak 

Unió, metszet, különbség, komplementer halmaz. Gráf csúcsa, éle, csúcs fok-
száma. Logikai művelet (NEM, ÉS, VAGY. „Ha …., akkor …”). Feltétel és kö-
vetkezmény. Sejtés, bizonyítás, megcáfolás. Ellentmondás.  

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 2. Számtan, algebra Órakeret 

33 óra  

Előzetes tudás 
Számolás racionális számkörben. Prímszám, összetett szám, oszthatósági szabá-
lyok. Hatványjelölés. Egyszerű algebrai kifejezések ismerete, zárójel használata. 
Egyenlet, egyenlet megoldása. Egyenlőtlenség.  Egyszerű szöveg alapján első-
fokú egyismeretlenes egyenlet felírása (modell alkotása), megoldása, ellenőrzé-

 



se. 

A tematikai egy-
ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. Problémake-
zelés és –megoldás. Algebrai kifejezések biztonságos ismerete, kezelése. Szabá-
lyok betartása, tanultak alkalmazása. Elsőfokú egyenletek, egyenletrendszerek 
megoldási módszerei, a megoldási módszer önálló kiválasztási képességének 
kialakítása.  
Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell hatókör-
ének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; ellenőrzés fontos-
sága. A problémához illő számítási mód kiválasztása, eredmény kerekítése a 
tartalomnak megfelelően.  
Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott feltételeknek megfele-
lően; átstrukturálás. Számológép használata. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számelmélet elemei.  
A tanult oszthatósági szabá-
lyok. Prímtényezős felbontás, 
legnagyobb közös osztó, legki-
sebb közös többszörös. Relatív 
prímek.  
Matematikatörténeti és szám-
elméleti érdekességek: 
(pl. végtelen sok prímszám 
létezik, tökéletes számok, ba-
rátságos számok,  
Eukleidész. Mersenne, Euler, 
Fermat) 

A tanult oszthatósági szabályok rend-
szerezése. Prímtényezős felbontás, 
legnagyobb közös osztó, legkisebb 
közös többszörös meghatározása a 
felbontás segítségével. 
Egyszerű oszthatósági feladatok, szö-
veges feladatok megoldása. 
Gondolatmenet követése, egyszerű 
gondolatmenet megfordítása.  
Érvelés. 

 

Hatványozás 0 és negatív 
egész kitevőre. Permanencia-
elv. 

Fogalmi általánosítás: a korábbi defi-
níció kiterjesztése. 

 

A hatványozás azonosságai. Korábbi ismeretekre való emlékezés.  
Számok abszolút értéke. Egyenértékű definíció (távolsággal 

adott definícióval). 
Fizika: hőmérséklet, elekt-
romos töltés, áram, feszült-
ség előjeles értelmezése. 

Különböző számrendszerek. A 
helyiértékes írásmód lényege. 
Kettes számrendszer. 
Matematikatörténet: Neumann 
János. 

A különböző számrendszerek egye-
nértékűségének belátása. 

Informatika: kommunikáció 
ember és gép között, adattá-
rolás egységei. 

Számok normálalakja. Az egyes fogalmak (távolság, idő, 
terület, tömeg, népesség, pénz, adat 
stb.) mennyiségi jellemzőinek kifeje-
zése számokkal, mennyiségi követ-
keztetések. Számolás normálalakkal 
írásban és számológép segítségével. 
A természettudományokban és a tár-
sadalomban előforduló nagy és kis 
mennyiségekkel történő számolás 

Fizika; kémia; biológia-
egészségtan: tér, idő, nagy-
ságrendek – méretek és 
nagyságrendek becslése és 
számítása az atomok mérete-
itől az ismert világ méretéig; 
szennyezés, környezetvéde-
lem. 

Nevezetes azonosságok: kom-
mutativitás, asszociativitás, 
disztributivitás.  

Régebbi ismeretek mozgósítása, ösz-
szeillesztése, felhasználása.  

 

 



Számolási szabályok, zárójelek 
használata. 
(a ± b)2, (a ± b)3 polinom alak-
ja, 22 ba −  szorzat alakja. 
Azonosság fogalma. 

Ismeretek tudatos memorizálása (azo-
nosságok).  
Geometria és algebra összekapcsolása 
az azonosságok igazolásánál. 

Fizika: számítási feladatok 
megoldása (pl. munkatétel). 

Egyszerű feladatok polinomok, 
illetve algebrai törtek közötti 
műveletekre. Tanult azonossá-
gok alkalmazása. Algebrai tört 
értelmezési tartománya. Algeb-
rai kifejezések egyszerűbb 
alakra hozása. 

Ismeretek felidézése, mozgósítása (pl. 
szorzattá alakítás, tört egyszerűsítése, 
bővítése, műveletek törtekkel). 

Fizika; kémia; biológia-
egészségtan:számítási fela-
datok. 

Elsőfokú egyenletek és egyen-
lőtlenségek megoldása külön-
böző módszerekkel (lebontoga-
tás, mérlegelv, szorzattá alakí-
tás, értelmezési tartomány és 
értékkészlet vizsgálata, grafi-
kus módszer). Egyszerű egyen-
letek paraméterrel. 

Régebbi ismeretek mozgósítása, ösz-
szeillesztése, felhasználása, kiegészí-
tése. Módszerek tudatos kiválasztása 
és alkalmazása. 

 

Elsőfokú kétismeretlenes 
egyenletrendszer megoldása. 

Megosztott figyelem; két, illetve több 
szempont egyidejű követése.  
Különböző módszerek alkalmazása 
ugyanarra a problémára (behelyettesí-
tő módszer, egyenlő illetve ellentett 
együtthatók módszere, grafikus mód-
szer). 

Fizika: kinematika, dinami-
ka. 

Elsőfokú egyenletre, egyenlet-
rendszerre vezető szöveges 
számítási feladatok a termé-
szettudományokból, a minden-
napokból.  

Szöveges számítási feladatok megol-
dása a természettudományokból, a 
mindennapokból (pl. százalékszámí-
tás: megtakarítás, kölcsön, áremelés, 
árleszállítás, bruttó ár és nettó ár, 
ÁFA, jövedelemadó, járulékok, élel-
miszerek százalékos összetétele).  
A növekedés és csökkenés kifejezése 
százalékkal („mihez viszonyítunk?”). 
Gondolatmenet lejegyzése (megoldási 
terv).  
Számológép használata. Az értelmes 
kerekítés megtalálása. 
A mindennapokhoz kapcsolódó prob-
lémák matematikai modelljének elké-
szítése (egyenlet, illetve egyenletrend-
szer felírása); a megoldás ellenőrzése, 
a gyakorlati feladat megoldásának 
összevetése a valósággal (lehetséges-
e?). 

Fizika; kémia; biológia-
egészségtan: számítási fela-
datok. 
 
Informatika: problémameg-
oldás táblázatkezelővel. 
 
Földrajz: a pénzvilág mű-
ködése. 
 
Technika, életvitel és gya-
korlat: tudatos élelmiszer-
választás, becslések, méré-
sek, számítások. 
 
Társadalmi, állampolgári és 
gazdasági ismeretek: a csa-
lád pénzügyei és gazdálko-
dása, vállalkozások. 
Fizika: kinematika, dinami-
ka. 
 

 



Kémia: százalékos keverési 
feladatok. 

Egyes változók kifejezése fizi-
kai, kémiai képletekből.  

A képlet értelmének, jelentőségének 
belátása. Helyettesítési érték kiszámí-
tása képlet alapján. 

Fizika; kémia: képletek 
értelmezése.. 

Egy abszolútértéket tartalmazó 
egyenletek. baxcx +=+ . 

Definíciókra való emlékezés.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hatvány. Normálalak. Egyenlet. Alaphalmaz, értelmezési tartomány. Azonosság. 
Ekvivalens egyenlet. Elsőfokú egyenlet. Elsőfokú egyenletrendszer. Egyenlőtlen-
ség.  

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 3. Összefüggések, függvények, sorozatok Órakeret 

11 óra  

Előzetes tudás Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. Pontok 
ábrázolása koordináta-rendszerben.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában (függvény-
modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat szempontjainak kialakítása. 
Függvénytranszformációk algebrai és geometriai megjelenítése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A függvény megadása, elemi 
tulajdonságai. 

Ismeretek tudatos memorizálása 
(függvénytani alapfogalmak).  
Alapfogalmak megértése, konkrét 
függvények elemzése a grafikonjuk 
alapján.  
Időben lejátszódó valós folyamatok 
elemzése grafikon alapján. Számító-
gép használata a függvények vizsgála-
tára. 

Fizika; kémia; biológia-
egészségtan: időben leját-
szódó folyamatok leírása, 
elemzése. 
 
Informatika: tantárgyi 
szimulációs programok 
használata, adatkezelés 
táblázatkezelővel. 

A lineáris függvény, lineáris 
kapcsolatok. A lineáris függvé-
nyek tulajdonságai. Az egyenes 
arányosságot leíró függvény. A 
lineáris függvény grafikonjának 
meredeksége, ennek jelentése 
lineáris kapcsolatokban. 

Táblázatok készítése adott szabálynak, 
összefüggésnek megfelelően. 
Időben lejátszódó történések megfi-
gyelése, a változás megfogalmazása. 
Modellek alkotása: lineáris kapcsola-
tok felfedezése a hétköznapokban (pl. 
egységár, a változás sebessége). Line-
áris függvény ábrázolása paraméterei 
alapján. 
Számítógép használata a lineáris fo-
lyamat megjelenítésében. 

Fizika: időben lineáris 
folyamatok vizsgálata, a 
változás sebessége. 
 
Kémia: egyenes arányos-
ság. 
 
Informatika: táblázatkeze-
lés. 

Az abszolútérték-függvény. Az 
baxx +  függvény grafi-

konja, tulajdonságai ( 0≠a ). 

Ismeretek felidézése (függvénytulaj-
donságok). 

 

A négyzetgyökfüggvény. Az 
xx   ( 0≥x ) függvény 

grafikonja, tulajdonságai. 

Ismeretek felidézése (függvénytulaj-
donságok). 

 

A fordított arányosság függvé- Ismeretek felidézése (függvénytulaj- Fizika: ideális gáz, izoter-

 



nye. 
x
ax   ( 0≠ax ) grafi-

konja, tulajdonságai.  

donságok). ma. 
 
Informatika: tantárgyi 
szimulációs programok 
használata. 

Függvények alkalmazása.  Valós folyamatok függvénymodelljé-
nek megalkotása. A folyamat elemzé-
se a függvény vizsgálatával, az ered-
mény összevetése a valósággal. A 
modell érvényességének vizsgálata.  
Számítógép alkalmazása (pl. függ-
vényrajzoló program). 
Megosztott figyelem; két, illetve több 
szempont egyidejű követése. 

Fizika: kinematika. 
 
Informatika: tantárgyi 
szimulációs programok 
használata. 

Egyenlet, egyenletrendszer gra-
fikus megoldása.  

Egy adott probléma megoldása két 
különböző módszerrel.  
Az algebrai és a grafikus módszer 
összevetése. 
Megosztott figyelem; két, illetve több 
szempont egyidejű követése.  
Számítógépes program használata. 

Fizika; kémia; biológia-
egészségtan; földrajz: 
számítási feladatok. 

Az cbxaxx ++2  (a ≠ 0) 
másodfokú függvény ábrázolása 
és tulajdonságai.  
Függvénytranszformációk átte-
kintése az vuxax +− 2)(  
alak segítségével.  

Ismeretek felidézése (algebrai ismere-
tek és függvénytulajdonságok ismere-
te).  
Számítógép használata. 

Fizika: egyenletesen gyor-
suló mozgás kinematikája. 
 
Informatika: tantárgyi 
szimulációs programok 
használata. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Függvény. Valós függvény. Értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, nö-
vekedés, fogyás, szélsőértékhely, szélsőérték. Alapfüggvény. 
Függvénytranszformáció. Lineáris kapcsolat. Meredekség. Grafikus megoldás. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 4. Geometria Órakeret 

31 óra  

Előzetes tudás 

Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai, négyszö-
gek csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek elnevezése, felismeré-
se, alaptulajdonságaik. Alapszerkesztések, háromszög szerkesztése alapadatok-
ból. Háromszög köré írt kör és beírt kör szerkesztése. Háromszögek egybevágó-
sága. Kör és gömb, hasábok, hengerek és gúlák felismerése, alaptulajdonságaik. 
A Pitagorasz-tétel ismerete. 

A tematikai egy-
ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. Az egybevágósági transz-
formációk alkalmazása problémamegoldásban. A szimmetria szerepének felis-
merése a matematikában, a valóságban. A szükséges és az elégséges feltétel 
felismerése. Tájékozódás valóságos viszonyokról térkép és egyéb vázlatok alap-
ján. Összetett számítási probléma lebontása, számítási terv készítése (megfelelő 
részlet kiválasztása, a részletszámítások logikus sorrendbe illesztése). Valós 
probléma geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell alapján, az 
eredmények összevetése a valósággal. Korábbi ismeretek mozgósítása. Számo-
lógép, számítógép használata. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 



Geometriai alapfogalmak. 
Térelemek, távolságok és 
szögek értelmezése. (Folya-
matosan a 9-10. évfolya-
mon.) 

Idealizáló absztrakció: pont, 
egyenes, sík, síkidomok, testek. 
Vázlat készítése. 

 

A háromszög nevezetes vo-
nalai, körei. Oldalfelező 
merőlegesek, belső szögfele-
zők, magasságvonalak, súly-
vonalak, középvonalak tu-
lajdonságai. Körülírt kör, 
beírt kör. 
Matematikatörténet: Euler-
egyenes, Feuerbach-kör 
bemutatása (interaktív szer-
kesztőprogrammal, bizonyí-
tás nélkül). 

A definíciók és tételek pontos 
ismerete, alkalmazása.  

Informatika: tantárgyi szimulációs 
programok használata (geometriai 
szerkesztőprogram). 

Konvex sokszögek általános 
tulajdonságai. Átlók száma, 
belső szögek összege. Szabá-
lyos sokszög belső szöge. 

Fogalmak alkotása specializálás-
sal: konvex sokszög, szabályos 
sokszög. 

 

Kör és részei, kör és egye-
nes. Ív, húr, körcikk, körsze-
let. Szelő, érintő. 

Fogalmak pontos ismerete. Fizika: körmozgás, a körpályán 
mozgó test sebessége. 
 
Vizuális kultúra: építészeti stílusok. 

A körív hossza. Egyenes 
arányosság a középponti 
szög és a hozzá tartozó körív 
hossza között (szemlélet 
alapján). 

Együttváltozó mennyiségek ösz-
szetartozó adatpárjainak vizsgála-
ta. 

Fizika: körmozgás sebessége, szög-
sebessége. 
 
Földrajz: távolság a Föld két pontja 
között. 

A körcikk területe. Egyenes 
arányosság a középponti 
szög és a hozzá tartozó kör-
cikk területe között (szemlé-
let alapján). 

Együttváltozó mennyiségek ösz-
szetartozó adatpárjainak vizsgála-
ta. 

 

A szög mérése. A szög ív-
mértéke.  

Mérés, mérési elvek megismeré-
se. Mértékegység-választás, mé-
rőszám. 

Fizika: szögsebesség, körmozgás, 
rezgőmozgás. 
 
Földrajz: tájékozódás a földgömb-
ön; hosszúsági és szélességi körök, 
helymeghatározás. 

Thalész tétele, és alkalmazá-
sai. 
A matematika, mint kulturá-
lis örökség. 

Ismeretek tudatos memorizálása. 
Állítás és megfordításának gya-
korlása. 

 

Pitagorasz-tétel alkalmazá-
sai. 
(Koordináta-geometria elő-
készítése.) 

Ismeretek mozgósítása, rendsze-
rezése problémamegoldás érde-
kében. Állítás és megfordításának 
gyakorlása.  

Fizika: vektor felbontása merőleges 
összetevőkre. 

 



A tengelyes és a középpon-
tos tükrözés, az eltolás, a 
pont körüli elforgatás. A 
transzformációk tulajdonsá-
gai.  
A geometriai vektorfogalom. 

A megmaradó és a változó tulaj-
donságok tudatosítása. 

Fizika: elmozdulásvektor, forgá-
sok. 
 
Földrajz: bolygók tengely körüli 
forgása, keringés a Nap körül. 

Egybevágóság, szimmetria.  Szimmetria felismerése a mate-
matikában, a művészetekben, a 
környezetünkben található tár-
gyakban, részvétel szimmetrián 
alapuló játékokban. 

Informatika: tantárgyi szimulációs 
programok használata. 
 
Vizuális kultúra: kifejezés, képző-
művészet; művészettörténeti stílus-
korszakok. 
 
Biológia-egészségtan: az emberi 
test síkjai, szimmetriája. 

Szimmetrikus négyszögek. 
Négyszögek csoportosítása 
szimmetriáik szerint. 
Szabályos sokszögek.  

Fogalmak alkotása specializálás-
sal. 

Vizuális kultúra: kifejezés, képző-
művészet; művészettörténeti stílus-
korszakok. 

Egyszerű szerkesztési fela-
datok.  

Szerkesztési eljárások gyakorlá-
sa. Szerkesztési terv készítése, 
ellenőrzés. Megosztott figyelem; 
két, illetve több szempont egy-
idejű követése. Pontos, esztétikus 
munkára nevelés. 

Informatika: tantárgyi szimulációs 
programok használata (geometriai 
szerkesztőprogram). 

Vektorok összege, két vektor 
különbsége. 

Műveleti analógiák (összeadás, 
kivonás). 

Fizika: erők összege, két erő kü-
lönbsége, vektormennyiség válto-
zása (pl. sebesség-változás). 

Vektor szorzása valós 
számmal. 

Új műveletfogalom kialakítása és 
gyakorlása. 

Fizika: Newton II. törvénye. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tér, sík, egyenes, pont. Sokszög. Háromszög, négyszög, speciális háromszög, 
speciális négyszög. Belső szög, külső szög, átló. Kerület, terület. Egybevágó. 
Szimmetria. Vektor, vektorművelet.  

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 5. Valószínűség, statisztika Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Valószínűségi kísérletek elvégzése, elemzése. Táblázatok, diagramok olvasá-
sa. Százalékszámítás. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Diagram, vonaldiagram, oszlopdiagram, kördiagram készítése, olvasása. Táb-
lázat értelmezése, készítése. Számítógép használata az adatok rendezésében, 
értékelésében, ábrázolásában. 

 
 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Statisztikai adatok és ábrázolásuk 
(gyakoriság, relatív gyakoriság, 
eloszlás, kördiagram, oszlopdiag-

Adatok jegyzése, rendezése, ábrá-
zolása. Együttváltozó mennyiségek 
összetartozó adatpárjainak jegyzése.  

Informatika: adatkezelés, 
adatfeldolgozás, informá-
ciómegjelenítés. 

 



ram, vonaldiagram). Diagramok, táblázatok olvasása, 
készítése.  
Grafikai szervezők összevetése más 
formátumú dokumentumokkal, 
következtetések levonása írott, áb-
rázolt és számszerű információ 
összekapcsolásával. 
Számítógép használata. 

 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
történelmi, társadalmi 
témák vizuális ábrázolása 
(táblázat, diagram). 
 
Földrajz: időjárási, éghaj-
lati és gazdasági statiszti-
kák. 

Adatsokaságok jellemzői: átlag, 
medián, módusz, terjedelem. 

A statisztikai mutatók nyújtotta 
információk helyes értelmezése.  
Nagy adathalmaz vizsgálata kevés 
statisztikai jellemzővel: előnyök és 
hátrányok.  

Informatika: statisztikai 
adatelemzés. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Adat. Diagram, táblázat. Módusz, medián, átlag., terjedelem, szórás. Gyakori-
ság, relatív gyakoriság. 

 

A fejlesztés várt 
eredményei 

a9. évfolyam vé-
gén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 
 – Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok szemléltetése, 

halmazműveletek ismerete; számhalmazok ismerete. 
 – Értsék és jól használják a matematika logikában megtanult szakkifejezése-

ket a hétköznapi életben. 
 – Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának felismerése; 

bizonyítás gondolatmenetének követése. 
 – Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás gondolatmenetének 

rögzítése szóban, írásban. 
 
Számtan, algebra 
 – Egyszerű algebrai kifejezések használata, műveletek algebrai kifejezések-

kel; a tanultak alkalmazása a matematikai problémák megoldásában (pl. 
modellalkotás szöveg alapján, egyenletek megoldása, képletek értelmezése); 
egész kitevőjű hatványok, azonosságok. 

 – Elsőfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre vezető szö-
veges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és azok megoldása, a 
megoldás önálló ellenőrzése. 

 – Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása; ilyen egyenletrend-
szerre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz az egyenletrendszer meg-
adása, megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése. 

 – A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, tankönyvek, kere-
sőprogramok célirányos használatára, szövegekből a lényeg kiemelésére. 

 
Összefüggések, függvények, sorozatok 
 – A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési tarto-

mány, értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak ismerete. 
 – A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon). 
 – Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása. 
 – Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény grafikonja 

alapján. 
 – Függvénymodell készítése lineáris kapcsolatokhoz; a meredekség. 
 – A tanulók tudják az elemi függvényeket ábrázolni koordináta- rendszerben, 

és a legfontosabb függvénytulajdonságokat meghatározni, nemcsak a ma-
tematika, hanem a természettudományos tárgyak megértése miatt, és külön-

 



böző gyakorlati helyzetek leírásának érdekében is. 
 
Geometria 
 – Térelemek ismerete; távolság és szög fogalma, mérése. 
 – Nevezetes ponthalmazok ismerete, szerkesztésük. 
 – A tanult egybevágósági transzformációk és ezek tulajdonságainak ismerete. 
 – Egybevágó alakzatok; két egybevágó alakzat több szempont szerinti össze-

hasonlítása (pl. távolságok, szögek, kerület, terület). 
 – Szimmetria ismerete, használata. 
 – Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok, nevezetes 

vonalak, pontok, körök). 
 – Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások elvégzése 

Pitagorasz-tétellel.  
 – Szimmetrikus négyszögek tulajdonságainak ismerete. 
 – Vektor fogalmának ismerete; három új művelet ismerete: vektorok össze-

adása, kivonása, vektor szorzása valós számmal. 
 – Kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalmának kialakulása, a 

jellemzők kiszámítása (képlet alapján); mértékegységek ismerete; valós sík-
beli, illetve térbeli probléma geometriai modelljének megalkotása. 

 – A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai transzformáci-
ók rendszerezettebb tárgyalása után fejlődik a tanulók dinamikus geometriai 
szemlélete, diszkussziós képessége. 

 – A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek számítási 
feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák megoldásánál alkal-
mazni. 

 – A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos munkavégzés-
re. 

 
Valószínűség, statisztika 
 – Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat gyakoriságának 

és relatív gyakoriságának kiszámítása. 
 – Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése. 
 – Adathalmaz móduszának, mediánjának, átlagának értelmezése, meghatáro-

zása. 
 – A statisztikai feladatok megoldása során a diákok rendszerező képessége 

fejlődik. A tanulók képesek adatsokaságot jellemezni, ábrákról adatsokaság 
jellemzőit leolvasni.  

 
HT szerinti 10%: 11 óra 

• Számtan, algebra 4 óra 
• Összefüggések, függvények, sorozatok 2 óra 
• Geometria 4 óra 
• Valószínűség, statisztika 1 óra 

 
HT szerinti szabadon tervezett: 36 óra 

• Számtan, algebra 15 óra 
• Összefüggések, függvények, sorozatok 6 óra 
• Geometria 6 óra 
• Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret  9 óra 

 
 

 



 
10. évfolyam 

Évi óraszám: 108 óra 

HT szerinti 10%: 11 óra 
HT szerinti szabadon tervezett: 0 óra 
HT szerinti emelt szintű: 0 óra 
Célok, fejlesztési feladatok: 
A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika belső struktúráját 
(fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Mindezzel fejlesztjük a tanulók absztrakciós és 
szintetizáló képességét. Az új fogalmak alkotása, az összefüggések felfedezése és az ismeretek felada-
tokban való alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a kreativitást, az önálló gondolatok megfo-
galmazását, a felmerült problémák megfelelő önbizalommal történő megközelítését, megoldását. A 
diszkussziós képesség fejlesztése, a többféle megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a több-
féle nézőpont érvényesítését, a komplex problémakezelés képességét is fejleszti. A folyamat végén a 
tanulók eljutnak az önálló, rendszerezett, logikus gondolkodás bizonyos szintjére. 
A műveltségi terület a különböző témakörök szerves egymásra épülésével kívánja feltárni a matemati-
ka és a matematikai gondolkodás világát. A fogalmak, összefüggések érlelése és a matematikai gon-
dolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális felépítést indokol – az életkori, egyéni fejlő-
dési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó ismereteknek, a fejlődő absztrakciós képességnek 
megfelelően. Ez a felépítés egyaránt lehetővé teszi a lassabban haladókkal való foglalkozást és a tehet-
ség kibontakoztatását. 
 
A matematikai értékek megismerésével és a matematikai tudás birtokában a tanulók hatékonyan tudják 
használni a megszerzett kompetenciákat az élet különböző területein. A matematika a maga hagyomá-
nyos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az informatika, a technikai, a hu-
mán műveltségterületek, illetve a választott szakma ismeretanyagának tanulmányozásához, a minden-
napi problémák értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal 
a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a 
megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafi-
konok értelmezésének megismerése nagyban segítheti a mindennapokban, és különösen a média köz-
leményeiben való reális tájékozódásban. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek 
értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használa-
tát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. 
 
A problémamegoldás megszerettetésének igen fontos eszközei lehetnek a matematikai alapú játékok. 
A gyerekek szívesen játszanak maradékos osztáson, oszthatósági szabályokon alapuló számjátékokat, 
és szimmetriákon alapuló geometriai, rajzos játékokat. Nyerni akarnak, ezért természetes módon ele-
mezni kezdik a szabályokat, lehetőségeket. Olyan következtetésekre jutnak, olyan elemzéseket végez-
nek, amilyeneket hagyományos feladatokkal nem tudnánk elérni. A matematikatanításnak ebben a 
szakaszában sok érdekes matematikatörténeti vonatkozással lehet közelebb hozni a tanulókhoz a tan-
tárgyat. A témakör egyes elemeihez kapcsolódva mutassuk be néhány matematikus életútját. A geo-
metria egyes területeinek (szimmetriák, aranymetszés) a művészetekben való alkalmazásait megjele-
nítve világossá tehetjük a tanulók előtt, hogy a matematika a kultúra elválaszthatatlan része. Az ezekre 
a témákra fordított idő bőven megtérül az ennek következtében növekvő érdeklődés, javuló motiváció 
miatt. 
 

Tematikai egység címe órakeret 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 12 óra 

2. Számtan, algebra 38 óra 

 



3. Összefüggések, függvények, sorozatok  5 óra 

4. Geometria 33 óra 

5. Valószínűség, statisztika 10 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret (a kerettan-
tervben ún. szabad órakeret, az éves óraszám 10%-a) 5 óra 

Ellenőrzés, számonkérés 5 óra 

Az össz. óraszám 108 óra 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 1. Gondolkodási és megismerési módszerek Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Gyakorlat szövegek értelmezésében. A matematikai szakkifejezések adott 
szinthez illeszkedő ismerete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kommunikáció, együttműködés. A matematika épülése elveinek bemutatása. 
A matematikai tételek, állítások szerkezete. Igaz és hamis állítások megkü-
lönböztetése. Gondolkodás; ismeretek rendszerezési képességének fejlesztése. 
Önfejlesztés, önellenőrzés segítése, absztrakciós képesség, kombinációs kés-
zség fejlesztése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A matematikai bizonyítás. Kísérlete-
zés, módszeres próbálkozás, sejtés, 
cáfolás (folyamatos feladat a 9–12. 
évfolyamokon). 
Matematikatörténet: Euklidesz sze-
repe a tudományosság kialakításá-
ban. Nevezetes sejtések (pl. ikerprím 
sejtés); hosszan „élt”, de megoldott 
sejtések (pl.  
Fermat-sejtés, négyszínsejtés). 

Kísérletezés, módszeres próbálko-
zás, sejtés, cáfolás megkülönbözteté-
se. 
Érvelés, vita. Érvek és ellenérvek. 
Ellenpélda szerepe.  
Mások gondolataival való vitába 
szállás és a kulturált vitatkozás.  
Megosztott figyelem; két, illetve 
több szempont (pl. a saját és a vita-
partner szempontjának) egyidejű 
követése. 

Magyar nyelv és iroda-
lom: mások érvelésének 
összefoglalása és figye-
lembevétele. 

Állítás, tétel és megfordítása. Szük-
séges feltétel, elegendő feltétel. 
„Akkor és csak akkor” típusú állítá-
sok. 

Az „akkor és csak akkor” használa-
ta. Feltétel és következmény felis-
merése a  
„Ha …, akkor …” típusú állítások 
esetében. 

Korábbi, illetve újabb (saját) állítá-
sok, tételek jelentésének elemzése. 

 

Bizonyítás. Bizonyítási módszerek, 
jellegzetes gondolatmenetek (indi-
rekt módszer, skatulya-elv) konkrét 
példákon keresztül. 

Gondolatmenet tagolása. Rendszere-
zés (érvek logikus sorrendje).  
Következtetés megítélése helyessége 
szerint. A bizonyítás gondolatmene-
tére, bizonyítási módszerekre való 
emlékezés. 
Kidolgozott bizonyítás gondolatme-

Etika: a következtetés, 
érvelés, bizonyítás és 
cáfolat szabályainak 
alkalmazása. 

 



netének követése, megértése. 
Példák a hétköznapokból helyes és 
helytelenül megfogalmazott követ-
keztetésekre. 

Logikai műveletek: „nem”, „és”, 
„vagy”, „ha…, akkor”.  
(Folyamatosan a 9–12. évfolyamon.) 

Matematikai és más jellegű érvelé-
sekben a logikai műveletek felfede-
zése, megértése, önálló alkalmazása. 
A köznyelvi kötőszavak és a mate-
matikai logikában használt kifejezé-
sek jelentéstartalmának összevetése. 
A hétköznapi, nem tudományos 
szövegekben található matematikai 
információk felfedezése, rendezése a 
megadott célnak megfelelően. Ma-
tematikai tartalmú (nem tudományos 
jellegű) szöveg értelmezése. 

 

Szöveges feladatok.  
(Folyamatos feladat a 9–12. évfo-
lyamon: a szöveg alapján a megfele-
lő matematikai modell megalkotása.) 

Szöveges feladatok értelmezése, 
megoldási terv készítése, a feladat 
megoldása és szöveg alapján történő 
ellenőrzése.  
Modellek alkotása a matematikán 
belül; matematikán kívüli problémák 
modellezése. Gondolatmenet lejegy-
zése (megoldási terv).  
Megosztott figyelem; két, illetve 
több szempont egyidejű követése (a 
szövegben előforduló információk). 
Figyelem összpontosítása. 
Problémamegoldó gondolkodás és 
szövegfeldolgozás: az indukció és 
dedukció, a rendszerezés, a követ-
keztetés.  

Magyar nyelv és iroda-
lom: szövegértés; in-
formációk azonosítása 
és összekapcsolása, a 
szöveg egységei közötti 
tartalmi megfelelés fel-
ismerése; a szöveg tar-
talmi elemei közötti 
kijelentés-érv, ok-
okozati viszony felisme-
rése és magyarázata. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: egészséges 
életmódra és a családi 
életre nevelés. 

Egyszerű kombinatorikai feladatok: 
leszámlálás, sorbarendezés, gyakor-
lati problémák. 
Kombinatorika a mindennapokban. 

Rendszerezés: az esetek összeszám-
lálásánál minden esetet meg kell 
találni, de minden esetet csak egy-
szer lehet számításba venni. Meg-
osztott figyelem; két, illetve több 
szempont egyidejű követése. Eset-
felsorolások, diszkusszió (pl. van-e 
ismétlődés).  
Sikertelen megoldási kísérlet után 
újjal való próbálkozás; a sikertelen-
ség okának feltárása (pl. minden 
feltételre figyelt-e). 

Informatika: probléma-
megoldás táblázatkeze-
lővel. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: hétköznapi 
problémák megoldása a 
kombinatorika eszköze-
ivel. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: periodicitás, ismét-
lődés és kombinatorika, 
mint szervezőelv 
poetizált szövegekben. 

A gráffal kapcsolatos alapfogalmak 
(csúcs, él, fokszám).  
Egyszerű hálózat szemléltetése.  

Gráfok alkalmazása problémameg-
oldásban.  
Számítógépek egy munkahelyen, 
elektromos hálózat a lakásban, tele-
pülés úthálózata stb. szemléltetése 

Kémia: molekulák tér-
szerkezete. 
 
Informatika: probléma-

 



gráffal. 
Gondolatmenet megjelenítése gráf-
fal. 

megoldás informatikai 
eszközökkel és módsze-
rekkel, hálózatok. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: pl. családfa. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: közlekedés. 

Kulcsfogal-
mak/fogalmak 

Gráf csúcsa, éle, csúcs fokszáma. Feltétel és következmény. Szükséges feltétel, 
elegendő feltétel.  Sejtés, bizonyítás, megcáfolás. Ellentmondás. Faktoriális. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 2. Számtan, algebra Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás 
Egész kitevőjű hatványozás. Számolás algebrai kifejezésekkel. Egyenlet, egyen-
let megoldása. Egyenlőtlenség.  Egyszerű szöveg alapján egyenlet felírása (mo-
dell alkotása), megoldása, ellenőrzése.  

A tematikai egy-
ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. Problémake-
zelés és –megoldás. Algebrai kifejezések biztonságos ismerete, kezelése. Szabá-
lyok betartása, tanultak alkalmazása. Másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek 
megoldási módszerei, a megoldási módszer önálló kiválasztási képességének 
kialakítása.  
Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell hatókör-
ének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; ellenőrzés fontos-
sága. A problémához illő számítási mód kiválasztása, eredmény kerekítése a 
tartalomnak megfelelően.  
Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott feltételeknek megfele-
lően; átstrukturálás. Számológép használata. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A négyzetgyök definíció-
ja. A négyzetgyök azo-
nosságai.  

A négyzetgyök azonosságainak 
használata konkrét esetekben. 
Gyökjel alól kihozatal, nevező 
gyöktelenítése. Számológép hasz-
nálata. 

Fizika: fonálinga lengésideje, rez-
gésidő számítása. 

A másodfokú egyenlet 
megoldása, a 
megoldóképlet.  

Különböző algebrai módszerek 
alkalmazása ugyanarra a problémá-
ra (szorzattá alakítás, teljes négy-
zetté kiegészítés). Ismeretek tudatos 
memorizálása (rendezett másodfokú 
egyenlet és megoldóképlet össze-
kapcsolódása).  
A megoldóképlet biztos használata. 

Fizika: egyenletesen gyorsuló moz-
gás kinematikája. 

Másodfokú egyenletre 
vezető gyakorlati prob-
lémák, szöveges felada-
tok.  

Matematikai modell (másodfokú 
egyenlet) megalkotása a szöveg 
alapján. A megoldás ellenőrzése, 
gyakorlati feladat megoldásának 
összevetése a valósággal (lehetsé-
ges-e?). 

Fizika; kémia: számítási feladatok. 

 



Gyöktényezős alak. Má-
sodfokú polinom szorzat-
tá alakítása. 

Algebrai ismeretek alkalmazása.  

Gyökök és együtthatók 
összefüggései. 

Önellenőrzés: egyenlet megoldásá-
nak ellenőrzése.  

 

Néhány egyszerű maga-
sabb fokú egyenlet meg-
oldása. 
Matematikatörténet: 
részletek a harmad- és 
ötödfokú egyenlet meg-
oldásának történetéből. 

Annak belátása, hogy vannak a 
matematikában megoldhatatlan 
problémák. 

 

Egyszerű négyzetgyökös 
egyenletek. 

dcxbax +=+ . 

Megoldások ellenőrzése. Fizika: például egyenletesen gyorsu-
ló mozgással kapcsolatos kinemati-
kai feladat. 

Másodfokú egyenlet-
rendszer.  
A behelyettesítő mód-
szer. 

Egyszerű másodfokú egyenletrend-
szer megoldása. A behelyettesítő 
módszerrel is megoldható felada-
tok.  
Megosztott figyelem; két, illetve 
több szempont egyidejű követése. 

 

Egyszerű másodfokú 
egyenlőtlenségek. 

02 ≥++ cbxax  (vagy 
> 0) alakra visszavezet-
hető egyenlőtlenségek 
( 0≠a ). 

Egyszerű másodfokú egyenlőtlen-
ség megoldása. Másodfokú függ-
vény eszközjellegű használata. 

Informatika: tantárgyi szimulációs 
programok használata. 

Példák adott alaphalma-
zon ekvivalens és nem 
ekvivalens egyenletekre, 
átalakításokra. Alaphal-
maz, értelmezési tarto-
mány, megoldáshalmaz. 
Hamis gyök, gyökvesz-
tés. Egyszerű paraméte-
res másodfokú egyenle-
tek. 

Megosztott figyelem; két, illetve 
több szempont egyidejű követése. 
Halmazok eszközjellegű használata. 

 

Összefüggés két pozitív 
szám számtani és mértani 
közepe között. Gyakorla-
ti példa minimum és 
maximum probléma 
megoldására. 

Geometria és algebra összekapcso-
lása az azonosság igazolásánál.  
Gondolatmenet megfordítása. 

Fizika: minimum- és maximumprob-
lémák. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Másodfokú egyenlet, diszkrimináns. Gyöktényezős alak. Egyenletrendszer. 
Egyenlőtlenség. Számtani közép, mértani közép. Szélsőérték. 

 

 



Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 3. Összefüggések, függvények, sorozatok Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. Pontok 
ábrázolása koordináta-rendszerben.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában (függvény-
modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat szempontjainak kialakítása. 
Függvénytranszformációk algebrai és geometriai megjelenítése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Függvények alkalmazása másod-
fokú és gyökös egyenletek, 
egyenlőtlenségek megoldására; 
másodfokú függvényre vezető 
szélsőérték-feladatok  

Függvénytulajdonságok tudatos alkal-
mazása   

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

 Grafikus megoldás. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 4. Geometria Órakeret 

29 óra 

Előzetes tudás 

Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai, négyszögek 
csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek elnevezése, felismerése, 
alaptulajdonságaik. Alapszerkesztések, háromszög szerkesztése alapadatokból. 
Háromszög köré írt kör és beírt kör szerkesztése. Háromszögek egybevágósága. 
Kör és gömb, hasábok, hengerek és gúlák felismerése, alaptulajdonságaik. A 
Pitagorasz-tétel ismerete. 

A tematikai egy-
ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. A geometriai transzformáci-
ók alkalmazása problémamegoldásban. A szükséges és az elégséges feltétel 
felismerése. Tájékozódás valóságos viszonyokról térkép és egyéb vázlatok alap-
ján. Összetett számítási probléma lebontása, számítási terv készítése (megfelelő 
részlet kiválasztása, a részletszámítások logikus sorrendbe illesztése). Valós 
probléma geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell alapján, az 
eredmények összevetése a valósággal. A valóságos tárgyak formájának és a 
tanult formáknak az összevetése, gyakorlati számítások (henger, hasáb, kúp, 
gúla, gömb). Korábbi ismeretek mozgósítása. Számológép, számítógép haszná-
lata. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A körrel kapcsolatos isme-
retek bővítése: kerületi és 
középponti szög fogalma, 
kerületi szögek tétele; húr-
négyszög fogalma, húr-
négyszögek tétele. Látó-
szög; látószögkörív, mint 
speciális ponthalmaz (Tha-
lész tételének általánosítá-
sa). 

Korábbi ismeretek felelevenítése, 
új ismeretek beillesztése a korábbi 
ismeretek rendszerébe.  

Informatika: tantárgyi szimulációs 
programok használata (geometriai 
szerkesztőprogram). 

Középpontos hasonlóság, 
hasonlóság. Arányos osz-

A megmaradó és a változó tulaj-
donságok tudatosítása. 

Informatika: tantárgyi szimulációs 
programok használata (geometriai 

 



tás. 
A hasonlósági transzfor-
máció.  

szerkesztőprogram). 

Hasonló alakzatok.  A megmaradó és a változó tulaj-
donságok tudatosítása: a megfelelő 
szakaszok hosszának aránya állan-
dó, a megfelelő szögek egyenlők, a 
kerület, a terület, a felszín és a 
térfogat változik. 

 

A háromszögek hasonló-
ságának alapesetei.  

Szükséges és elégséges feltétel 
megkülönböztetése. Ismeretek 
tudatos memorizálása. 

 

A hasonlóság alkalmazá-
sai. 
Háromszög súlyvonalai, 
súlypontja, hasonló sík-
idomok kerületének, terü-
letének aránya.  

Új ismeretek matematikai alkalma-
zása.  

Fizika: súlypont, tömegközéppont. 
 
Vizuális kultúra: összetett arányvi-
szonyok érzékeltetése, formarend, 
az aranymetszés megjelenése a 
természetben, alkalmazása a művé-
szetekben. 

Magasságtétel, befogótétel 
a derékszögű háromszög-
ben. Két pozitív szám mér-
tani közepe. 

Ismeretek tudatos memorizálása, 
alkalmazása szakaszok hosszának 
számolásánál, szakaszok szerkesz-
tésénél.  

 

A hasonlóság gyakorlati 
alkalmazásai. Távolság, 
szög, terület a tervrajzon, 
térképen. 

Modellek alkotása a matematikán 
belül; matematikán kívüli problé-
mák modellezése: geometriai mo-
dell. 

Földrajz: térképkészítés, térképol-
vasás. 

Hasonló testek felszínének, 
térfogatának aránya. 

Annak tudatosítása, hogy nem 
egyformán változik egy test felszí-
ne és térfogata, ha kicsinyítjük 
vagy nagyítjuk. 

Biológia-egészségtan: példák arra, 
amikor adott térfogathoz nagy felü-
let (pl. fák levelei) tartozik. 

Vektorok felbontása össze-
tevőkre. 

Ismeretek mozgósítása új helyzet-
ben. Emlékezés korábbi informáci-
ókra. 

Fizika: eredő erő, eredő összete-
vőkre bontása. 

Vektorok a koordináta-
rendszerben. Bázisvekto-
rok, vektorkoordináták. 

Elnevezések, jelek és egyéb megál-
lapodások megjegyzése. Emléke-
zés definíciókra. 

Fizika: helymeghatározás, erővek-
tor felbontása összetevőkre. 

Hegyesszög szinusza, ko-
szinusza, tangense és ko-
tangense. 

 Fizika: erővektor felbontása derék-
szögű összetevőkre. 

A Pitagorasz-tétel és a 
hegyesszög szögfüggvé-
nyeinek alkalmazása a 
derékszögű háromszög 
hiányzó adatainak kiszámí-
tására. Távolságok és szö-
gek számítása gyakorlati 
feladatokban, síkban és 
térben. A kiterjesztett 
szögfüggvényfogalom 

A valós problémák matematikai 
(geometriai) modelljének megalko-
tása, a problémák önálló megoldá-
sa.  

Fizika: erővektor felbontása derék-
szögű összetevőkre. 

 



egyszerű alkalmazásai.  
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kerületi szög, középponti szög, látószög. Húrnégyszög. Hasonló. Arány. Vektor, 
vektorművelet, vektorkoordináták. Szinusz, koszinusz, tangens, kotangens. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 5. Valószínűség, statisztika Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Valószínűségi kísérletek elvégzése, elemzése. Táblázatok, diagramok olvasá-
sa. Összeszámlálási alapfeladatok. Százalékszámítás. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A valószínűség fogalmának mélyítése: ismeretek rendszerezése, tapasztalat-
szerzés újabb kísérletekkel, a kísérletek kiértékelése (relatív gyakoriság, elosz-
lás), következtetések. Táblázat értelmezése, készítése. Számítógép használata 
az adatok rendezésében, értékelésében, ábrázolásában. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Valószínűségi kísérletek, az adatok 
rendszerezése, a valószínűség becs-
lése. 

 A rendelkezésre álló adatok alapján 
jóslás a bekövetkezés esélyére. 

 

Eseményekkel végzett műveletek. 
Példák események összegére, szor-
zatára, komplementer eseményre, 
egymást kizáró eseményekre.  
Elemi események. Események elő-
állítása elemi események összege-
ként. Példák független és nem füg-
getlen eseményekre. 

A matematika különböző területei 
közötti kapcsolatok tudatosítása. 
Halmazműveletek és események 
közötti műveletek összekapcsolása. 

 

Véletlen esemény és bekövetkezé-
sének esélye, valószínűsége.  

A véletlen esemény szimmetria 
alapján, logikai úton vagy kísérleti 
úton megadható, megbecsülhető 
esélye, valószínűsége.  
Kísérletek, játékok csoportban. 

Biológia-egészségtan: 
öröklés, mutáció. 

A valószínűség matematikai definí-
ciójának bemutatása példákon ke-
resztül. 

A véletlen kísérletekből számított 
relatív gyakoriság és a valószínűség 
kapcsolata. 

 

A valószínűség klasszikus modell-
jének előkészítése egyszerű példá-
kon keresztül. 

A modell és a valóság kapcsolata.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Véletlen (valószínűségi) kísérlet. Véletlen esemény, elemi esemény, biztos 
esemény, lehetetlen esemény, komplementer esemény. Gyakoriság, relatív gya-
koriság, esély, valószínűség. 

 

A fejlesztés várt 
eredményei 

a10. évfolyam 
végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 
 – Értsék, és jól használják a matematika logikában megtanult szakkifejezése-

ket a hétköznapi életben. 
 – Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának felismerése; 

bizonyítás gondolatmenetének követése. 
 – Egyszerű összeszámlálási feladatok megoldása, a megoldás gondolatmenet-

ének rögzítése szóban, írásban. 
 – Gráffal kapcsolatos alapfogalmak ismerete. Alkalmazzák a gráfokról tanult 

ismereteiket gondolatmenet szemléltetésére, probléma megoldására. 

 



 
Számtan, algebra 
 – Másodfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre vezető 

szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és azok megoldása, 
a megoldás önálló ellenőrzése. 

 – Másodfokú (egyszerű) kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása; ilyen 
egyenletrendszerre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz az egyenlet-
rendszer megadása, megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése. 

 – Egyismeretlenes egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása. 
 – Az időszak végére elvárható a valós számkör biztos ismerete, e számkörben 

megismert műveletek gyakorlati és elvontabb feladatokban való alkalmazá-
sa. 

 – A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, tankönyvek, kere-
sőprogramok célirányos használatára, szövegekből a lényeg kiemelésére. 

 
Összefüggések, függvények, sorozatok 
 – A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon). 
 – Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása  
 – Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény grafikonja 

alapján. 
 
Geometria 
 – A körrel kapcsolatos ismeretek bővülésének hatása elméleti ésgyakorlati 

számításokban. 
 – A hasonlósági transzformáció és tulajdonságainak ismerete. 
 – Hasonló alakzatok; két hasonló alakzat több szempont szerinti összehasonlí-

tása (pl. távolságok, szögek, kerület, terület, térfogat). 
 – Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások elvégzése 

Pitagorasz-tétellel és a hegyesszögek szögfüggvényeivel; magasságtétel és 
befogótétel ismerete. 

 – Vektor felbontása, vektorkoordináták meghatározása adott bázisrendszer-
ben. 

 – A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai transzformáci-
ók rendszerezettebb tárgyalása után fejlődik a tanulók dinamikus geometriai 
szemlélete, diszkussziós képessége. 

 – A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek számítási 
feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák megoldásánál alkal-
mazni. 

 – A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos munkavégzés-
re. 

 
Valószínűség, statisztika 
 – Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat gyakoriságának 

és relatív gyakoriságának kiszámítása. 
 – Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése. 
 – Véletlen esemény, elemi esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény, 

véletlen kísérlet, esély/valószínűség fogalmak ismerete, használata. 
 – Nagyszámú véletlen kísérlet kiértékelése, az előzetesen „jósolt” esélyek és a 

relatív gyakoriságok összevetése. 
 – A valószínűségszámítási, statisztikai feladatok megoldása során a diákok 

rendszerező képessége fejlődik. A tanulók képesek adatsokaságot jellemez-
ni, ábrákról adatsokaság jellemzőit leolvasni. Szisztematikus esetszámlálás-
sal meg tudják határozni egy adott esemény bekövetkezésének esélyét a 

 



klasszikus modell alapján. 
 

HT szerinti 10%: 11 óra 
Számtan, algebra 3 óra 
Geometria 4 óra 
Valószínűség, statisztika 4 óra 
 
 

 



 
11. évfolyam 

Évi óraszám: 108 óra 
HT szerinti 10%: 11 óra 
HT szerinti szabadon tervezett: 36 óra 
HT szerinti emelt szintű: 0 óra 
Célok, fejlesztési kompetenciák: 
A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki tudják 
választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez illeszkedő modelleket, gon-
dolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, matematikai logikai, axiomatikus, való-
színűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket (aritmetikai, algebrai, geometriai, függvénytani, sta-
tisztikai stb.) és leírásokat. A matematikai nevelés sokoldalúan fejleszti a tanulók modellalkotó tevé-
kenységét. Ugyanakkor fontos a modellek érvényességi körének és gyakorlati alkalmazhatóságának 
eldöntését segítő képességek fejlesztése. Egyaránt lényeges a reproduktív és a problémamegoldó, va-
lamint az alkotó gondolkodásmód megismerése, elsajátítása, miközbennem szorulhat háttérbe az alap-
vető tevékenységek (pl. mérés, alapszerkesztések), műveletek (pl. aritmetikai, algebrai műveletek, 
transzformációk) automatizált végzése sem. A tanulás elvezethet a matematika szerepének megértésé-
re a természet- és társadalomtudományokban, a humán kultúra számos ágában. Segít kialakítani a 
megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét. Megmutathatja a matematika 
hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában betöltött szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájé-
kozódását, esztétikai érzékét. 

Minden témában nagy hangsúllyal ki kell térnünk a gyakorlati alkalmazásokra, az ismeretek más tan-
tárgyakban való felhasználhatóságára. A statisztikai kimutatások és az információk kritikus értelmezé-
se, az esetleges manipulációs szándék felfedeztetése hozzájárul a vállalkozói kompetencia fejlesztésé-
hez, a helyes döntések meghozatalához. Gyakran alkalmazhatjuk a digitális technikát az adatok, prob-
lémák gyűjtéséhez, a véletlen jelenségek vizsgálatához.  
 
Ez a szakasz az érettségire felkészítés időszaka is, ezért a fejlesztésnek kiemelten fontos tényezője az 
elemző- és összegzőképesség alakítása. Ebben az évfolyamban áttekintését adjuk a korábbi évek isme-
reteinek, eljárásainak, problémamegoldó módszereinek, emellett sok, gyakorlati területen széles kör-
ben használható tudást is közvetítünk. Olyanokat, amelyekhez kell az előző évek alapozása, amelyek 
kissé összetettebb problémák megoldását is lehetővé teszik. Az érettségi előtt már elvárható többféle 
ismeret együttes alkalmazása. A sík- és térgeometriai fogalmak és tételek mind a térszemlélet, mind az 
analógiás gondolkodás fejlesztése szempontjából lényegesek. A koordináta-geometria elemeinek taní-
tásával a matematika különböző területeinek összefüggéseit s így a matematika komplexitását mutat-
juk meg. 
 

Tematikai egység címe órakeret 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 10 óra 

2. Számtan, algebra 29 óra  

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 15 óra 

4. Geometria 32 óra  

5. Valószínűség, statisztika 12 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret (a kerettan- 5 óra  

 



tervben ún. szabad órakeret, az éves óraszám 10%-a) 

Ellenőrzés, számonkérés 5 óra 

Az össz óraszám 108 óra  
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás Sorbarendezési, leszámlálási problémák megoldása. Gráffal kapcsolatos alap-
fogalmak. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. Mintavétel céljának, értelmének meg-
értése. Gráfokkal kapcsolatos ismeretek alkalmazása, bővítése, konkrét példák 
alapján gráfokkal kapcsolatos állítások megfogalmazása. A modellhasználati, 
modellalkotási képesség fejlesztése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Vegyes kombinatorikai feladatok, 
kiválasztási feladatok. A kombinato-
rika alkalmazása egyszerű geometri-
ai feladatokban.  
Mintavétel visszatevés nélkül és 
visszatevéssel. 
Matematikatörténet: Erdős Pál. 

Modell alkotása valós problémához: 
kombinatorikai modell.  
Megosztott figyelem; két, illetve 
több szempont egyidejű követése. 
 

Földrajz: előrejelzések, 
tendenciák megfogal-
mazása 
 
Biológia-egészségtan: 
genetika 

Binomiális együtthatók. Jelek szerepe, alkotása, használata: 
célszerű jelölés megválasztásának 
jelentősége a matematikában.  

 

Gráfelméleti alapfogalmak, alkalma-
zásuk. Fokszám összeg és az élek 
száma közötti összefüggés. 
Matematikatörténet: Euler. 

Modell alkotása valós problémához: 
gráfmodell. Megfelelő, a problémát 
jól tükröző ábra készítése. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Mintavétel visszatevéssel, visszatevés nélkül. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 2. Számtan, algebra Órakeret 

29 óra  

Előzetes tudás 
Hatvány fogalma egész kitevőre, hatványozás azonosságai. Négyzetgyök fo-
galma, azonosságai. Egyenlet, egyenlőtlenség megoldása. Ekvivalens egyenlet 
fogalma.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: valós problémák megoldása 
megfelelő modell választásával. A matematika alkalmazása más tudományok-
ban. Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. A matematika épülésének elvei: 
létező fogalom újraértelmezése, kiterjesztése. A fogalmak kiterjesztése köve-
telményeinek megértése. Függvénytulajdonság alkalmazása egyenlet megol-
dásánál (pl. szigorú monotonitás).  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

n-edik gyök fogalma, azonosságai. A matematika belső fejlődésének  

 



A négyzetgyök fogalmának általá-
nosítása. 

felismerése, új fogalmak alkotása.  

Hatványozás pozitív alap és racio-
nális kitevő esetén. 

Fogalmak módosítása újabb tapasz-
talatok, ismeretek alapján. A hat-
ványfogalom célszerű kiterjesztése, 
permanenciaelv alkalmazása.  

 

Hatványozás azonosságainak al-
kalmazása. Példák az azonosságok 
érvényben maradására. 

Ismeretek tudatos memorizálása. 
Ismeretek mozgósítása. 

 

A definíciók és a hatványozás azo-
nosságainak közvetlen alkalmazá-
sával megoldható exponenciális 
egyenletek.  

Modellek alkotása (algebrai modell): 
exponenciális egyenletre vezető 
valós problémák (például: befekte-
tés, hitel, értékcsökkenés, népesség 
alakulása, radioaktivitás). 

Fizika; kémia: radioakti-
vitás. 
 
Földrajz; biológia-
egészségtan: globális 
problémák – demográfiai 
mutatók, a Föld eltartó 
képessége és az élelmezé-
si válság, betegségek, 
világjárványok, túlterme-
lés és túlfogyasztás. 

A logaritmus értelmezése.  
Matematikatörténet: 
A logaritmussal való számolás 
szerepe a Kepler-törvények felfe-
dezésében. 

Korábbi ismeretek felidézése (hat-
vány fogalma). 
Ismeretek tudatos memorizálása. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: zajszennyezés. 
 
Kémia: pH-számítás. 
 
Fizika: Kepler-törvények. 

Zsebszámológép használata, táblá-
zat használata. 

Annak felismerése, hogy a technika 
fejlődésének alapja a matematikai 
tudás.  

Fizika; kémia: számítási 
feladatok. 

A logaritmus azonosságai. A hatványozás és a logaritmus kap-
csolatának felismerése. 

 

A definíciók és a logaritmus azo-
nosságainak közvetlen alkalmazá-
sával megoldható logaritmusos 
egyenletek. 

Modellek alkotása (algebrai modell): 
logaritmus alkalmazásával megold-
ható egyszerű exponenciális egyen-
letek; ilyen egyenletre vezető valós 
problémák (például: befektetés, hi-
tel, értékcsökkenés, népesség alaku-
lása, radioaktivitás). 

Életvitel és gyakorlat: 
zajszennyezés. 
 
Kémia: pH-számítás. 
 
Biológia-egészségtan: 
érzékelés, az inger és az 
érzet. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

n-edik gyök. Racionális kitevőjű hatvány. Exponenciális növekedés, csökkenés. 
Logaritmus. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 3. Összefüggések, függvények, sorozatok Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Függvénytani alapfogalmak. Hatványozás azonosságai. Négyzetgyök. Függ-
vény megadása, tulajdonságai. Hegyesszög szögfüggvényeinek értelmezése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével. Tájékozódás az 
időben: lineáris folyamat, exponenciális folyamat. A matematika és a valóság: 

 



céljai matematikai modellek készítése, vizsgálata. Alkotás öntevékenyen, saját ter-
vek szerint; alkotások adott feltételeknek megfelelően. Ismerethordozók 
használata. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szögfüggvények kiterjesztése, 
trigonometrikus alapfüggvé-
nyek (sin, cos, tg). 

A kiterjesztés szükségességének, 
alapgondolatának megértése. Időtől 
függő periodikus jelenségek kezelé-
se.  
 

Fizika: periodikus mozgás, 
hullámmozgás, váltakozó fe-
szültség és áram.  
 
Földrajz: térábrázolás és tér-
megismerés eszközei, GPS. 

A trigonometrikus függvé-
nyek transzformációi: 

cxf +)( , )( cxf + ; )(xcf ; 
)(cxf . 

Tudatos megfigyelés a változó 
szempontok és feltételek szerint. 

Informatika: tantárgyi szimu-
lációs programok használata. 

Az exponenciális függvények. Permanenciaelv alkalmazása.  
Exponenciális folyamatok a 
természetben és a társadalom-
ban.  

Modellek alkotása (függvény mo-
dell): a lineáris és az exponenciális 
növekedés/csökkenés matematikai 
modelljének összevetése konkrét, 
valós problémákban (például: népes-
ség, energiafelhasználás, járványok 
stb.).  

Fizika; kémia: radioaktivitás. 
 
Földrajz: a társadalmi-
gazdasági tér szerveződése és 
folyamatai. 
 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek; föld-
rajz: globális kérdések: - erő-
források kimerülése, fenntart-
hatóság, demográfiai robbanás 
a harmadik világban, népes-
ségcsökkenés az öregedő Eu-
rópában. 

A logaritmusfüggvények 
vizsgálata. Logaritmus alap-
függvények grafikonja, jel-
lemzésük. 

  

A logaritmusfüggvény, mint 
az exponenciális függvény 
inverze. Függvénynek és in-
verzének a grafikonja a koor-
dináta-rendszerben. 

 Fizika; kémia: radioaktivitás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szinuszfüggvény, koszinuszfüggvény, tangensfüggvény. Exponenciális függ-
vény, logaritmusfüggvény. Exponenciális folyamat.  

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 4. Geometria Órakeret 

32 óra  

Előzetes tudás 

Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes pont-
halmazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, körei. Háromszö-
gekre, speciális háromszögekre vonatkozó tételek. Egybevágóság, hasonlóság, 
szimmetria. Hegyesszögek szögfüggvényei. Ekvivalens egyenlet. Elsőfokú és 
másodfokú egyenlet, kétismeretlenes egyenletrendszer algebrai megoldása. 

 



Alapszerkesztések, egyszerű szerkesztési feladatok körrel, háromszöggel kap-
csolatosan. Vektorok, vektorműveletek. Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb felis-
merése. Felszín, térfogat szemléletes fogalma. Poliéder felszíne. Számológép 
(számítógép) használata. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: távolsá-
gok, szögek kiszámítása a szögfüggvények segítségével. A matematika két 
területének (geometria és algebra) összekapcsolása: koordináta-geometria. 
Emlékezés, korábbi ismeretek rendszerezése, alkalmazása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szinusztétel, koszinuszté-
tel. 

Általános eset, különleges eset vi-
szonya (a derékszögű háromszög és 
a két tétel). 

Fizika: vektor felbontása adott 
állású összetevőkre. 
 
Földrajz: térábrázolás és térmeg-
ismerés eszközei, GPS. 

Pitagoraszi összefüggés 
egy szög szinusza és koszi-
nusza között. Összefüggés 
a szög és a mellékszöge 
szinusza, illetve koszinusza 
között. A tangens kifejezé-
se a szinusz és a koszinusz 
hányadosaként. 

A trigonometrikus azonosságok 
megértése, használata.  
Függvénytáblázat alkalmazása fe-
ladatok megoldásában. 

 

Egyszerű trigonometrikus 
egyenletek. Trigonometri-
kus egyenletre vezető, há-
romszöggel kapcsolatos 
valós problémák. Azonos-
ság alkalmazását igénylő 
egyszerű trigonometrikus 
egyenlet. 

A problémához hasonló egyszerű 
probléma keresése.  

Fizika: rezgőmozgás, adott kité-
réshez, sebességhez, gyorsuláshoz 
tartozó időpillanatok meghatáro-
zása. 

Két vektor skaláris szorza-
ta. A skaláris szorzat tulaj-
donságai. Két vektor merő-
legességének szükséges és 
elégséges feltétele. 

A művelet újszerűségének felfede-
zése. 
A szükséges és az elégséges feltétel 
felismerése, megkülönböztetése. 

Fizika: mechanikai munka, mág-
neses fluxus. 

Helyvektor.  Emlékezés: jelek, jelölések, megál-
lapodások. 

Fizika: vonatkoztatási rendszer, 
hely megadása. 

Műveletek koordinátáikkal 
adott vektorokkal. Vekto-
rok és rendezett számpárok 
közötti megfeleltetés. 

A vektor fogalmának bővítése (al-
gebrai vektorfogalom). Sík és tér: a 
dimenzió szemléletes fogalmának 
fejlesztése. 

Fizika: erők összeadása kompo-
nensek segítségével, háromdimen-
ziós képalkotás (hologram). 

A helyvektor koordinátái. 
Szakasz felezőpontjának, 
harmadoló pontjának, a 
háromszög súlypontjának 
koordinátái.  

Képletek értelmezése, alkalmazása. Fizika: hely megadása. 

Két pont távolsága, a sza-
kasz hossza.  

Képletek értelmezése, alkalmazása.  

A kör egyenlete. Geometria és algebra összekapcso- Informatika: ponthalmaz megjele-

 



lása. nítése képernyőn (geometriai 
szerkesztőprogram). 

Az egyenes különböző 
megadási módjai. Az 
irányvektor, a normálvek-
tor, az iránytangens. 

Megosztott figyelem; két, illetve 
több szempont egyidejű követése. 

Informatika: ponthalmaz megjele-
nítése képernyőn (geometriai 
szerkesztőprogram). 

Iránytangens és az egyenes 
meredeksége. 

 Fizika: út-idő grafikon és a sebes-
ség kapcsolata. 

A merőlegesség megfo-
galmazása skaláris szorzat-
tal.  

Geometriai ismeretek feleleveníté-
se, megfogalmazása algebrai alak-
ban. 

 

Az egyenes egyenlete.  
Két egyenes párhuzamos-
ságának, merőlegességének 
feltétele. 

Az egyenest jellemző adatok, a 
közöttük felfedezhető összefüggé-
sek értése, használata.  

Informatika: tantárgyi szimulációs 
programok használata (geometriai 
szerkesztőprogram). 

Két egyenes metszéspontja.  
Kör és egyenes kölcsönös 
helyzete. 

Geometriai probléma megoldása 
algebrai eszközökkel. Ismeretek 
mozgósítása, alkalmazása (elsőfo-
kú, illetve másodfokú 
kétismeretlenes egyenletrendszer 
megoldása). 

Informatika: ponthalmaz megjele-
nítése képernyőn (geometriai 
szerkesztőprogram). 

A kör adott pontjában hú-
zott érintője. 

A geometriai fogalmak megjelení-
tése algebrai formában. Geometriai 
ismeretek mozgósítása. 

Informatika: ponthalmaz megjele-
nítése képernyőn (geometriai 
szerkesztőprogram). 

A koordinátageometriai 
ismeretek alkalmazása 
egyszerű síkgeometriai 
feladatok megoldásában. 

Geometriai problémák megoldása 
algebrai eszközökkel. Geometriai 
problémák számítógépes megjelení-
tése. 

Informatika: tantárgyi szimulációs 
programok használata (geometriai 
szerkesztőprogram használata). 
 
Fizika: égitestek pályája. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Valós szám szinusza, koszinusza, tangense. Bázisrendszer, helyvektor. Skaláris 
szorzat. Ponthalmaz egyenlete; kétismeretlenes egyenletnek megfelelő ponthal-
maz.  

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 5. Valószínűség, statisztika Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, adathalmaz 
ábrázolása. Táblázatok kezelése. A véletlen esemény fogalma, a véletlen 
kísérlet fogalma.Elemi esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény, komp-
lementer esemény. Gyakoriság, relatív gyakoriság. Esély és valószínűség 
hétköznapi fogalma. Kombinatorikai ismeretek. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek az események 
között. Matematikai elvonatkoztatás: a valószínűség matematikai fogalmá-
nak fejlesztése. Véletlen mintavétel módszerei jelentőségének megértése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismétlés, rendszerezés: esemé-
nyekkel végzett műveletek; pél-
dák események összegére, szorza-

A matematika különböző területei 
közötti kapcsolatok tudatosítása. 
Halmazműveletek és események 

Informatika: folyamatok, 
kapcsolatok leírása logi-
kai áramkörökkel. 

 



tára, komplementer eseményre, 
egymást kizáró eseményekre; 
elemi események. Események 
előállítása elemi események ösz-
szegeként. Példák független és 
nem független eseményekre. 

közötti műveletek összekapcsolása.  

A valószínűség klasszikus modell-
je.  
Matematikatörténet: Rényi: Leve-
lek a valószínűségről. 

A modell és a valóság kapcsolata.  

Egyszerű valószínűség-számítási 
problémák. 

Ismeretek mozgósítása, tanult kom-
binatorikai módszerek alkalmazása. 

Fizika: az űrkutatás hatása 
mindennapjainkra, a talál-
kozás valószínűsége. 

Statisztikai mintavétel. Valószínű-
ségek visszatevéses mintavétel 
esetén, a binomiális eloszlás. 
Visszatevés nélküli mintavétel. 

Modell alkotása (valószínűségi mo-
dell): a mintavételi eljárás lényege. 

Informatika: tantárgyi 
szimulációs programok 
használata (binomiális 
eloszlás). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Valószínűség matematikai fogalma. Klasszikus valószínűség-számítási modell. 

 

A fejlesztés várt 
eredményei 

a11. évfolyam vé-
gén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 
 – A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása. 
 – A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásában. 
 – Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése. 
 – Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben. 
 – A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, rendezé-

se problémamegoldás céljából.  
 – A szöveghez illő matematikai modell elkészítése. 
 – A tanulók a rendszerezett összeszámlálás, a tanult ismeretek segítségével 

tudjanak kombinatorikai problémákat jól megoldani,. 
 – A gráfok ne csak matematikai fogalomként szerepeljenek tudásukban, al-

kalmazzák ismereteiket a feladatmegoldásban is. 
 

Számtan, algebra 
 – A kiterjesztett gyök- és hatványfogalom ismerete. 
 – A logaritmus fogalmának ismerete. 
 – A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása konkrét 

esetekben probléma megoldása céljából. 
 – Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek felírása szöveg alapján, 

az egyenletek megoldása, önálló ellenőrzése. 
 – A mindennapok gyakorlatában szereplő feladatok megoldása a valós szám-

körben tanult új műveletek felhasználásával. 
 – Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban. 
 
Összefüggések, függvények, sorozatok 
 – Trigonometrikus függvények értelmezése, alkalmazása. 
 – Függvénytranszformációk végrehajtása. 
 – Exponenciális függvény és logaritmusfüggvény ismerete. 
 – Exponenciális folyamatok matematikai modelljének megértése. 
 – Az új függvények ismerete és jellemzése kapcsán a tanulóknak legyen átfo-

gó képük a függvénytulajdonságokról, azok felhasználhatóságáról. 
 

 



Geometria 
 – Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák önálló kezelé-

sében. 
 – A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk feladatmegoldásokban. 
 – A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.  
 – Hosszúság és szög kiszámítása. 
 – Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása. 
 – Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták ismere-

te, alkalmazása. 
 – A geometriai és algebrai ismeretek közötti összekapcsolódás elemeinek 

ismerete: távolság, szög számítása a koordináta-rendszerben, kör és egye-
nes egyenlete, geometriai feladatok algebrai megoldása. 

 
Valószínűség, statisztika 
 – A valószínűség matematikai fogalma. 
 – A valószínűség klasszikus kiszámítási módja. 
 – Mintavétel és valószínűség. 
 – A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problémákat tudják 

értelmezni, kezelni.  
 

HT szerinti 10%: 11 óra 
• Gondolkodási és megismerési módszerek 3 óra 
• Számtan, algebra     6 óra 
• Valószínűség, statisztika    2 óra 

 
HT szerinti szabadon tervezett: 36 óra 

• Számtan, algebra 15 óra 
• Geometria 12 óra 
• Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret  9 óra 

 

 



 
12. évfolyam 

Évi óraszám: 96 óra 
HT szerinti 10%: 10 óra 
HT szerinti szabadon tervezett: 32 óra 
HT szerinti emelt szintű: 0 óra 
Célok, fejlesztési feladatok: 
Ez a szakasz az érettségire felkészítés időszaka is, ezért a fejlesztésnek kiemelten fontos tényezője az 
elemző- és összegzőképesség alakítása. Ebben az évfolyamban áttekintését adjuk a korábbi évek isme-
reteinek, eljárásainak, problémamegoldó módszereinek, emellett sok, gyakorlati területen széles kör-
ben használható tudást is közvetítünk. Olyanokat, amelyekhez kell az előző évek alapozása, amelyek 
kissé összetettebb problémák megoldását is lehetővé teszik. Az érettségi előtt már elvárható többféle 
ismeret együttes alkalmazása. A sík- és térgeometriai fogalmak és tételek mind a térszemlélet, mind az 
analógiás gondolkodás fejlesztése szempontjából lényegesek. A koordináta-geometria elemeinek taní-
tásával a matematika különböző területeinek összefüggéseit s így a matematika komplexitását mutat-
juk meg. 
 
Minden témában nagy hangsúllyal ki kell térnünk a gyakorlati alkalmazásokra, az ismeretek más tan-
tárgyakban való felhasználhatóságára. A statisztikai kimutatások és az információk kritikus értelmezé-
se, az esetleges manipulációs szándék felfedeztetése hozzájárul a vállalkozói kompetencia fejlesztésé-
hez, a helyes döntések meghozatalához. Gyakran alkalmazhatjuk a digitális technikát az adatok, prob-
lémák gyűjtéséhez, a véletlen jelenségek vizsgálatához. A terület-, felszín-, térfogatszámítás más tan-
tárgyakban és mindennapjaink gyakorlatában is elengedhetetlen. A sorozatok, kamatos kamat témakör 
kiválóan alkalmas a pénzügyi, gazdasági problémákban való jártasság kialakításra.  
 
Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztését is segíti, ha önálló kiselőadások, prezentációk elkészítését, 
megtartását várjuk el a diákoktól. A matematikatörténet feldolgozása például alkalmas erre. Ez sokat 
segíthet abban, hogy a matematikát kevésbé szerető tanulók se tekintsék gondolkodásmódjuktól távol 
álló területnek a matematikát. 
 
A terület-, felszín-, térfogatszámítás más tantárgyakban és mindennapjaink gyakorlatában is elenged-
hetetlen. A sorozatok, kamatos kamat témakör kiválóan alkalmas a pénzügyi, gazdasági problémákban 
való jártasság kialakításra.  
 

Tematikai egység címe órakeret 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 6 óra 

2. Számtan, algebra – 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 15 óra 

4. Geometria 20 óra  

5. Valószínűség, statisztika 10 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret (a kerettan-
tervben ún. szabad órakeret, az éves óraszám 10%-a) 40 óra 

Ellenőrzés, számonkérés 5 óra 

 



Az össz. óraszám 96 óra 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 1. Gondolkodási és megismerési módszerek Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Az „és”, „vagy”, „nem”, „ha ..., akkor”, „akkor és csak akkor” szemléletes 
jelentése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A logikai műveletek megfelelő használata a hétköznapi életben és a matemati-
kában. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Logikai műveletek: „nem”, „és”, 
„vagy”, „ha…, akkor”, „akkor és 
csak akkor” .  
 

Matematikai és más jellegű érvelé-
sekben a logikai műveletek felfede-
zése, megértése, önálló alkalmazása. 
A köznyelvi kötőszavak és a mate-
matikai logikában használt kifejezé-
sek jelentéstartalmának összevetése. 
A hétköznapi, nem tudományos 
szövegekben található matematikai 
információk felfedezése, rendezése a 
megadott célnak megfelelően. Ma-
tematikai tartalmú (nem tudományos 
jellegű) szöveg értelmezése. 

 

Kijelentés fogalma, műveletek kije-
lentésekkel: konjunkció, diszjunkció, 
negáció, implikáció, ekvivalencia. 
Logikai műveletek igazságtáblázatai, 
egyszerű azonosságok. 

Az ismeretek rendszerezése: a ma-
tematika különböző területei közötti 
kapcsolatok tudatosítása (halmazok 
– kijelentések – események). 

Fizika: logikai áramkö-
rök, kapcsolási rajzok 

A logikai műveletek változatos al-
kalmazásai feladatokban.   

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Logikai művelet. Igazságtáblázat. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 2. Számtan, algebra Órakeret 

0 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Lásd a Rendszerező összefoglalás-
nál. 

  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

 

 

 



Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 3. Összefüggések, függvények, sorozatok Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás Függvénytani alapfogalmak.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Sorozat vizsgálata; rekurzió, képletek értelmezése. A matematika és a valóság: 
matematikai modellek készítése, vizsgálata. Ismerethordozók használata. Al-
kotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek megfe-
lelően. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A számsorozat fogalma. A 
függvény értelmezési tar-
tománya a pozitív egész 
számok halmaza.  
Matematikatörténet: Fibo-
nacci. 

Sorozat megadása rekurzióval és 
képlettel. 

Informatika: problémamegoldás 
informatikai eszközökkel és 
módszerekkel: algoritmusok 
megfogalmazása, tervezése. 

Számtani sorozat, az n. tag, 
az első n tag összege. 
Matematikatörténet: Gauss. 

A sorozat felismerése, a megfelelő 
képletek használata problémamegol-
dás során. 

 

Mértani sorozat, az n. tag, 
az első n tag összege.  

A sorozat felismerése, a megfelelő 
képletek használata problémamegol-
dás során.  
A számtani sorozat, mint lineáris 
függvény és a mértani sorozat, mint 
exponenciális függvény összehason-
lítása. 

Fizika; kémia, biológia-
egészségtan; földrajz; történelem, 
társadalmi és állampolgári isme-
retek: exponenciális folyamatok 
vizsgálata. 

Kamatoskamat-számítás.  Modellek alkotása: befektetés és 
hitel; különböző feltételekkel meg-
hirdetett befektetések és hitelek 
vizsgálata; a hitel költségei, a tör-
lesztés módjai. 
Az egyéni döntés felelőssége: az 
eladósodás veszélye.  
Korábbi ismeretek mozgósítása (pl. 
százalékszámítás). 
A szövegbe többszörösen mélyen 
beágyazott, közvetett módon megfo-
galmazott információk és kategóriák 
azonosítása. 

Földrajz: a világgazdaság szer-
veződése és működése, a pénztő-
ke működése, a monetáris világ 
jellemző folyamatai, hitelezés, 
adósság, eladósodás. 
 
Történelem, társadalmi és állam-
polgári ismeretek: a család pénz-
ügyei és gazdálkodása, vállalko-
zások. 
 
Magyar nyelv és irodalom: szö-
vegértés. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Számsorozat. Rekurzió. Számtani sorozat, mértani sorozat. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 4. Geometria Órakeret 

14 óra  

Előzetes tudás 

Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes pont-
halmazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, körei. Háromszö-
gekre, speciális háromszögekre vonatkozó tételek. Egybevágóság, hasonlóság, 
szimmetria. Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb felismerése. Felszín, térfogat 
szemléletes fogalma. Poliéder felszíne. Számológép (számítógép) használata. 

 



A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Terület, kerület, felszín és térfogat kiszámítása.  

 
 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Síkidomok kerületének és 
területének számítása. 

Ismeretek alkalmazása. Földrajz: felszínszámítás. 

Mértani testek csoportosítá-
sa. Hengerszerű testek (ha-
sábok és hengerek), kúpsze-
rű testek (gúlák és kúpok), 
csonka testek (csonka gúla, 
csonka kúp). Gömb. 

A problémához illeszkedő vázlatos 
ábra alkotása; síkmetszet elképzelé-
se, ábrázolása. Fogalomalkotás 
közös tulajdonság szerint (henger-
szerű, kúpszerű testek, poliéderek). 

Informatika: tantárgyi szimuláci-
ós programok használata (térge-
ometriai szimulációs program). 
 
Kémia: kristályok. 

A tanult testek felszínének, 
térfogatának kiszámítása. 
Gyakorlati feladatok. 

A valós problémákhoz modell alko-
tása: geometriai modell. Ismeretek 
megfelelő csoportosítása. 

Informatika: tantárgyi szimuláci-
ós programok használata (térge-
ometriai szimulációs program). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Terület, felszín, térfogat. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 5. Valószínűség, statisztika Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, adathalmaz 
ábrázolása. Táblázatok kezelése. A valószínűség klasszikus modellje. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Statisztikai mérőszámok. 
Következtetések a statisztikai mutatók alapján. A valószínűség geometriai 
modellje. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyszerű példák a valószínűség 
kiszámításának geometriai mo-
delljére. 

Modellalkotás; megfelelő valószínűsé-
gi modell hétköznapi problémákra, 
jelenségekre. 

 

Adathalmazok jellemzői: átlag, 
medián, módusz, terjedelem, 
szórás. Nagy adathalmazok jel-
lemzése statisztikai mutatókkal. 

A statisztikai kimutatások és a valóság: 
az információk kritikus értelmezése, az 
esetleges manipulációs szándék felfe-
deztetése. 
Közvélemény-kutatás, minőség-
ellenőrzés, egyéb gyakorlati alkalma-
zások elemzése. 
Számológép/számítógép használata 
statisztikai mutatók kiszámítására. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szórás.  

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Rendszerező összefoglalás Órakeret 

40 óra 

 



Előzetes tudás A középiskolai matematika anyaga. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematika épülésének elvei: ismeretek rendszerezése, alkalmazása. Mo-
tiválás. Emlékezés. Önismeret, önértékelés, reflektálás, önszabályozás. Al-
kotás és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások 
adott feltételeknek megfelelően; átstrukturálás.  
Hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

Halmazok. Ponthalmazok és 
számhalmazok. Valós számok 
halmaza és részhalmazai. 

A problémának megfelelő szem-
léltetés kiválasztása (Venn-
diagram, számegyenes, koordiná-
ta-rendszer). 

 

Állítások logikai értéke. Logikai 
műveletek. 

Szövegértés. A szövegben talál-
ható információk összegyűjtése, 
rendszerezése. 

Filozófia: logika - a követke-
zetes és rendezett gondolko-
dás elmélete, a logika kap-
csolódása a matematikához 
és a nyelvészethez. 
 
Informatika: Egy bizonyos, 
nemrég történt esemény in-
formációinak begyűjtése több 
párhuzamos forrásból, ezek 
összehasonlítása, elemzése, 
az igazságtartalom keresése, 
a manipulált információ fel-
fedése. 
Navigációs eszközök haszná-
lata: hierarchizált és legördü-
lő menük használata. 

A halmazelméleti és a logikai 
ismeretek kapcsolata. 

Halmazok eszközjellegű haszná-
lata. 

 

Definíció és tétel. A tétel bizonyí-
tása. A tétel megfordítása. 

Emlékezés a tanult definíciókra és 
tételekre, alkalmazásuk önálló 
problémamegoldás során. 

 

Bizonyítási módszerek. Direkt és indirekt bizonyítás kö-
zötti különbség megértése. Né-
hány tipikusan hibás következte-
tés bemutatása, elemzése. 

Filozófia: szillogizmusok. 

Kombinatorika: leszámlálási fela-
datok. Egyszerű feladatok megol-
dása gráfokkal. 

Sorbarendezési és kiválasztási 
problémák felismerése. 
Gondolatmenet szemléltetése 
gráffal. 

 

Műveletek értelmezése és művele-
ti tulajdonságok. 

Absztrakt fogalom és annak 
konkrét megjelenései: valós szá-
mok halmazán értelmezett műve-
letek, halmazműveletek, logikai 
műveletek, műveletek vektorok-
kal, műveletek vektorral és valós 

 

 



számmal, műveletek események-
kel. 

Számtan, algebra 

Gyakorlati számítások. Kerekítés, közelítő érték, becslés. 
Számológép használata, értelmes 
kerekítés. 

Technika, életvitel és gyakor-
lat: alapvető adózási, biztosí-
tási, egészség-, nyugdíj- és 
társadalombiztosítási, pénz-
ügyi ismeretek. 

Egyenletek és egyenlőtlenségek. Megoldások az alaphalmaz, ér-
telmezési tartomány, megoldás-
halmaz megfelelő kezelésével.  

 

Algebrai azonosságok, hatványo-
zás azonosságai, logaritmus azo-
nosságai, trigonometrikus azonos-
ságok. 

Az azonosságok szerepének isme-
rete, használatuk. Matematikai 
fogalmak fejlődésének bemutatása 
pl. a hatvány, illetve a szögfügg-
vények példáján. 

Fizika; kémia; biológia-
egészségtan; földrajz; törté-
nelem, társadalmi és állam-
polgári ismeretek: képletek 
használata 

Egyenletek és egyenlőtlenségek 
megoldása. Algebrai megoldás, 
grafikus megoldás. Ekvivalens 
egyenletek, ekvivalens átalakítá-
sok. A megoldások ellenőrzése. 

Adott egyenlethez illő megoldási 
módszer önálló kiválasztása. 
Az önellenőrzésre való képesség. 
Önfegyelem fejlesztése: sikertelen 
megoldási kísérlet után újjal való 
próbálkozás. 

 

Első- és másodfokú egyenlet és 
egyenlőtlenség. Négyzetgyökös 
egyenletek. Abszolút értéket tar-
talmazó egyenletek. Egyszerű 
exponenciális, logaritmikus és 
trigonometrikus egyenletek. 

Tanult egyenlettípusok és egyen-
lőtlenségtípusok önálló megoldá-
sa. 

 

Elsőfokú és egyszerű másodfokú 
kétismeretlenes egyenletrendszer 
megoldása. 

A tanult megoldási módszerek 
biztos alkalmazása. 

 

Egyenletekre, egyenlőtlenségekre 
vezető gyakorlati életből vett és 
szöveges feladatok. 

Matematikai modell (egyenlet, 
egyenlőtlenség) megalkotása, 
vizsgálatok a modellben, ellenőr-
zés.  

Fizika; kémia; biológia-
egészségtan; földrajz; törté-
nelem, társadalmi és állam-
polgári ismeretek: matemati-
kai modellek. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

A függvény megadása. A függvé-
nyek tulajdonságai.  

Emlékezés: a fogalmak pontos 
felidézése, ismerete. 
Értelmezési tartomány, értékkész-
let, zérushely, szélsőérték, mono-
tonitás, periodicitás, paritás fo-
galmak alkalmazása konkrét fela-
datokban. 
Az alapfüggvények ábrázolása és 
tulajdonságai.  

 

A tanult alapfüggvények ismerete. Képi emlékezés statikus helyze-
tekben (grafikonok felidézése). 

 

 



Függvénytranszformációk: 
cxf +)( , )( cxf + ; )(xcf ; )(cxf . 

Eltolás, nyújtás és összenyomás a 
tengelyre merőlegesen. 

Kapcsolat a matematika két terü-
lete között: 
függvénytranszformációk és ge-
ometriai transzformációk. 

 

Függvényvizsgálat a tanult szem-
pontok szerint. 

Emlékezés, ismeretek mozgósítá-
sa. 

 

 Függvények használata valós 
folyamatok elemzésében. 
Függvény alkalmazása matemati-
kai modell készítésében. 

Fizika, kémia; biológia-
egészségtan; földrajz; törté-
nelem, társadalmi és állam-
polgári ismeretek: matemati-
kai modellek. 

Geometria 
Geometriai alapfogalmak, pont-
halmazok. 

  

Térelemek kölcsönös helyzete, 
távolsága, szöge. 
Távolságok és szögek kiszámítá-
sa. 

Valós problémában a megfelelő 
geometriai fogalom felismerése, 
alkalmazása. 

 

Geometriai transzformációk. Tá-
volságok és szögek vizsgálata a 
transzformációknál. 

  

Egybevágóság, hasonlóság. 
Szimmetriák. 

Szerepük felfedezése művésze-
tekben, játékokban, gyakorlati 
jelenségekben. 

 

Háromszögekre vonatkozó tételek 
és alkalmazásuk.  
A háromszög nevezetes vonalai, 
pontjai és körei. Összefüggések a 
háromszög oldalai, oldalai és 
szögei között. 
A derékszögű háromszög oldalai, 
oldalai és szögei közötti össze-
függések. 

Állítások, tételek jelentésére való 
emlékezés. 
A problémának megfelelő össze-
függések felismerése, alkalmazá-
sa. 

 

Négyszögekre vonatkozó tételek 
és alkalmazásuk. 
Négyszögek csoportosítása kü-
lönböző szempontok szerint. 
Szimmetrikus négyszögek tulaj-
donságai. 

Állítások, tételek jelentésére való 
emlékezés. 

 

Körre vonatkozó tételek és alkal-
mazásuk. 
Számítási feladatok. 

  

Vektorok, vektorok koordinátái. 
Bázisrendszer. 
Matematikatörténet: 
a vektor fogalmának fejlődése a 
fizikai vektorfogalomtól a rende-
zett szám n-esig. 

  

 



Vektorok alkalmazásai.   
Egyenes egyenlete. Kör egyenlete. 
Két alakzat közös pontja. 
Matematikatörténet: nevezetes 
szerkeszthetőségi problémák. 

Geometria és algebra összekap-
csolása. 

 

Valószínűség-számítás, statisztika 
Diagramok. Statisztikai mutatók: 
módusz, medián, átlag, szórás. 

Adathalmazok jellemzése önállóan 
választott mutatók segítségével. A 
reprezentatív minta jelentőségének 
megértése. 

Magyar nyelv és iroda-
lom: a tartalom értékelé-
se hihetőség szempont-
jából; a szöveg hiteles-
ségével kapcsolatos 
tartalmi elemek magya-
rázata; a kétértelmű, 
többjelentésű tartalmi 
elemek feloldása; egy 
következtetés alapját 
jelentő tartalmi elem 
felismerése; az olvasó 
előismereteire alapozó 
figyelemfelhívó jellegű 
címadás felismerése. 

Gyakoriság, relatív gyakoriság. 
Véletlen esemény valószínűsége.  
A valószínűség kiszámítása a 
klasszikus modell alapján.  
A véletlen törvényszerűségei. 

A valószínűség és a statisztika törvé-
nyei érvényesülésének felfedezése a 
termelésben, a pénzügyi folyamatok-
ban, a társadalmi folyamatokban.  
A szerencsejátékok igazságtalanságá-
nak és a játékszenvedély veszélyeinek 
felismerése. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat; biológia-
egészségtan: szenve-
délybetegségek és rizi-
kófaktor. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Következtetés. Definíció. Tétel. Bizonyítás. Halmaz, alaphalmaz, igazsághalmaz, 
megoldáshalmaz. Függvény/transzformáció. Értelmezési tartomány. Művelet, 
műveleti tulajdonság. Egyenlet, azonosság, egyenletrendszer, egyenlőtlenség. 
Ekvivalencia. Ellenőrzés. Véletlen, valószínűség. Adat, statisztikai mutató. Tér-
elem, mennyiségi jellemző (távolság, szög, kerület, terület, felszín, térfogat). 
Matematikai modell. 

 

A fejlesztés várt 
eredményei a 

12. évfolyam végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 
 – A logikai műveletek megfelelő alkalmazása a matematikában és a hétköz-

napi életben. 
 – Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése. 
 – Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben. 
 – A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, rendezé-

se problémamegoldás céljából.  
 – A szöveghez illő matematikai modell elkészítése. 

 
Számtan, algebra 
 
Összefüggések, függvények, sorozatok 
 – A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, gyakorlati al-

kalmazások. 
 

 



Geometria 
 – A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk feladatmegoldásokban. 
 – A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.  
 – Kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása speciális síkidomok és testek 

esetében. 
 
Valószínűség, statisztika 
 – Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében. 
 – A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problémákat tudják 

értelmezni, kezelni.  
 – Megfelelő kritikával fogadják a statisztikai vizsgálatok eredményeit, lássák 

a vizsgálatok korlátait, érvényességi körét. 
 

Összességében 
 – A matematikai tanulmányok végére a matematikai tudássegítségével önál-

lóan tudjanak megoldani matematikai problémákat. 
 – Kombinatív gondolkodásuk fejlődésének eredményeként legyenek képesek 

többféle módon megoldani matematikai feladatokat.  
 – Fejlődjön a bizonyítási, diszkussziós igényük olyan szintre, hogy az érett-

ségi után a döntési helyzetekben tudjanak reálisan dönteni. 
 – Feladatmegoldásokban rendszeresen használják a számológépet, elektroni-

kus eszközöket. 
 – Tudjanak a síkban, térben tájékozódni, az ilyen témájú feladatok megoldá-

sához célszerű ábrákat készíteni. 
 – A feladatmegoldások során helyesen használják a tanult matematikai szak-

kifejezéseket, jelöléseket. 
 – A tanulók váljanak képessé a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, töre-

kedjenek az önellenőrzésre, legyenek képesek várható eredmények becslé-
sére. 

 – A helyes érvelésre szoktatással fejlődjön a tanulók kommunikációs készsé-
ge. 

 – A középfokú matematikatanulás lezárásakor rendelkezzenek a matematika 
alapvető kultúrtörténeti ismereteivel, ismerjék a legnagyobb matematikusok 
felfedezéseit, legyen rálátásuk a magyar matematikusok eredményeire. 

 
HT szerinti 10%: 10 óra 

• Gondolkodási és megismerési módszerek  2 óra 
• Összefüggések, függvények, sorozatok  2 óra 
• Geometria      6 óra 

 
HT szerinti szabadon tervezett: 32 óra 

• Geometria 32 óra 
 
 

 



FÖLDRAJZ 

9. évfolyam 

Évi óraszám: 72 
HT szerinti 10%: 7óra 
HT szerin szabadon tervezett: 0 óra 
HT szerinti emelt szintű: 0 óra 
Célok és feladatok 
A Nemzeti alaptanterv Földünk-környezetünk műveltségi területében megfogalmazott tartalmi és fej-
lesztési követelmények szerint a műveltségi terület és az ezt megjelenítő földrajz tantárgy alapvető 
feladata, hogy megismertesse a tanulókat szűkebb és tágabb környezetünk természeti és társadalmi-
gazdasági jellemzőivel, folyamataival. Felismertesse a folyamatok között megfigyelhető alapvető ösz-
szefüggéseket, kölcsönhatásokat. A földrajz tanulása során alakul ki a tanulókban a mindennapi élet 
szempontjából döntő fontosságú térbeli és időbeli tájékozódási képesség a Földön lejátszódó természe-
ti és társadalmi folyamatokban egyaránt.  
 
A Földünk-környezetünk műveltségi terület a napjainkban lejátszódó társadalmi-gazdasági és környe-
zeti folyamatok vizsgálatát állítja a középpontba. A komplex, természeti és társadalmi-gazdasági je-
lenségeket, folyamatokat egyaránt bemutató tananyag feldolgozásának célja a tanulók szemléletének 
formálása, a földrajzi gondolkodás képességének megalapozása és fejlesztése. A középiskolai föld-
rajzoktatás megismerteti a tanulókkal a Föld egyes gömbhéjaiban lejátszódó jellemző természeti fo-
lyamatokat, jelenségeket. Bemutatja Földünk társadalmi-gazdasági és környezeti sajátosságait, ki-
emelve az általános és a regionális, illetve lokális jellemzőket. Középpontba állítva azokat a jelenséget 
és folyamatokat, amelyek ismerete hozzájárul a mindennapi életben való boldoguláshoz. A pusztán 
tényközlő tananyagátadás helyett a hangsúlyt a természeti, társadalmi-gazdasági és a környezeti fo-
lyamatok vizsgálatára, az összefüggések és az általános törvényszerűségek megláttatására kell helyez-
ni. A földrajztanítás kiemelten fontos feladata, hogy fejlessze a tanulók környezeti érzékenységét. 
Megértesse velük a helyi, a regionális és a globális környezeti problémák felismerésének, mérséklésé-
nek és megakadályozásának fontosságát és lehetőségeit. A tantárgy tartalmának elsajátítása során tu-
datosulnia kell a tanulókban, hogy az emberiség jövőjét meghatározó társadalmi-környezeti kihívások 
döntően földrajzi problémákból indulnak ki, és hogy ezek megelőzésében, illetve mérséklésében meg-
határozó szerepe van az egyén környezettudatos magatartásának. A középiskolai földrajzoktatás fela-
data, hogy megismertesse a tanulókat bolygónk kozmikus környezetével, a Naprendszerben érvénye-
sülő törvényszerűségekkel és azok földi életre gyakorolt hatásaival. Bemutatja a Föld egyes gömbhéja-
iban lejátszódó fontosabb folyamatokat és azok összefüggéseit, hatásukat a mindennapi életre. A ter-
mészeti jellemzők mellett megismerteti a tanulókat a társadalmi-gazdasági élet általános és regionális 
sajátosságaival, a világgazdaság legfontosabb folyamataival, kiemelve a világgazdaság szempontjából 
meghatározó jelentőségű régiók, országok szerepét. Földünk egyes térségeinek, népeinek, országainak 
megismerése nagymértékben hozzájárul a különböző kultúrák iránti érdeklődés kialakításához, az 
eltérő társadalmi-gazdasági fejlődés okainak, sajátosságainak megértéséhez és elfogadásához, a más 
kultúrák iránti tisztelet kialakulásához. Elősegíti, hogy reális kép alakuljon ki a tanulókban nemzeti 
értékeinkről, a magyarság világban és Európában elfoglalt helyéről, az Európai Unió világgazdasági 
szerepéről. Hozzájárul ahhoz, hogy az iskolából kilépő diákok eligazodjanak a globalizálódó világ 
társadalmi-gazdasági és környezeti folyamataiban, képesek legyenek felelős döntéshozatalra az állam-
polgári szerepek gyakorlása során A Földünk-környezetünk műveltségi terület tartalmainak feldolgo-
zása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodása, helyi, regionális és globális szemléle-
te. Megértik, hogy a természet egységes egész, a Föld egységes, de állandóan változó rendszer, amely-
ben az ember természeti és társadalmi lényként él, és ez megköveteli az erőforrásokkal való ésszerű 
gazdálkodást. A földrajz komplex ismeretanyaga révén orientálja a tanulók pályaválasztását. Elősegíti, 
hogy tanulmányaik befejezése után eligazodjanak a munka világában. A középiskolai földrajzoktatás a 
tanulók igényeinek megfelelően felkészít a szakirányú felsőfokú tanulmányokra is. A földrajzi tartal-

 



mak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodása, helyi, regionális és glo-
bális szemlélete. Megértik, hogy a természet egységes egész, a Föld egységes, de állandóan változó 
rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lényként él, és ez megköveteli az erőforrásokkal 
való ésszerű gazdálkodást. A műveltségi terület minden jelenséget és folyamatot tér- és időbeli válto-
zásában, folytonos átalakulásában mutat be, megláttatva azok okait és lehetséges következményeit is. 
Így fokozatosan kialakulhat a tanulók felelős magatartása a szűkebb és a tágabb természeti, illetve 
társadalmi környezet iránt. A globalizálódó gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok értékelé-
sével lehetővé válik, hogy a tanulók megismerjék az emberiség egész bolygónkra kiterjedő természet-
átalakító tevékenységét, az ebből fakadó, szintén világméretű természeti és társadalmi problémákat 
úgy, hogy egyben használható támpontokat kapjanak e problémák megoldásainak következő évtize-
dekben várható irányaihoz is. A tartalmi elemek feldolgozása a szűkebb és tágabb környezetünkről 
megszerzett ismeretek bővítése mellett nagymértékben hozzájárul a tanulók képességeinek fejlődésé-
hez. A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve értékelési módszerek alkalmazásával segí-
ti az anyanyelvi kommunikáció fejlődését. Az Európai Unió, valamint a távoli országok természeti és 
társadalmi-gazdasági sajátosságainak bemutatásával hozzájárul az eltérő kultúrák megismerése iránti 
igény, a nyitott és befogadó magatartás, illetve szemléletmód kialakulásához. Mindezt úgy valósítja 
meg, hogy közben elősegíti a természeti és a kulturális értékek iránti tisztelet, illetve a következő nem-
zedékek számára történő megőrzésük iránti igény kialakulását. Ezzel hozzájárul a felelős és tudatos 
környezeti magatartás, a jövő generáció érdekeit is szem előtt tartó gondolkodás fejlődéséhez. A más 
anyanyelvű országok és kultúrák megismerése elősegítheti a tanulókban az adott célnyelven történő 
kommunikáció igényének kialakulását, ez pedig megkönnyítheti az idegen nyelvi kommunikáció fej-
lődését.  
 

A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhető kölcsönha-
tások feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet és gondolkodásmód 
kialakulásához. Szüntelenül változó és globalizálódó világunk természeti, környezeti és társadalmi-
gazdasági folyamatainak megismeréséhez és megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás 
és információszerzés, valamint a nyitott gondolkodás. Ezért a tartalmi elemek elsajátítása elképzelhe-
tetlen a tanulók egyre önállóbbá váló információszerző tevékenysége nélkül. Így a tanítási-tanulási 
folyamatban nagy hangsúlyt kap az információszerzés és -feldolgozás képességének fejlesztése, külö-
nös tekintettel a digitális világ nyújtotta lehetőségek felhasználására. A tanítási– tanulási folyamat 
kiemelt célja a folyamatos önképzés iránti igény, valamint az élethosszig tartó tanulás képességének 
kialakítása. Hazánk és a világ társadalom-földrajzi jellemzőinek bemutatásával a műveltségi terület 
elősegíti a szociális és állampolgári kompetencia fejlődését. Napjaink társadalmi-gazdasági folyamata-
inak megismertetése nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók a gazdasági élet eseményeiben 
eligazodó aktív, kreatív, rugalmas és vállalkozóképes állampolgárrá válhassanak. A tantárgy komplex 
ismeretanyaga révén segíti a tanulók pályaválasztását, eligazodását a munka világában. Hozzájárul 
ahhoz, hogy az iskolából kilépő diákok képesek legyenek felelős döntéshozatalra választott szakmá-
jukhoz kapcsolódóan, illetve az állampolgári szerep gyakorlása során. Az egyes tartalmi egységek 
végén található fogalmak, illetve topográfiai követelmények az általános iskolában elsajátított tan-
anyagra épülnek, és feltételezik azok ismeretét, az ott megnevezettek közül csak a középiskolai tan-
anyag feldolgozása szempontjából meghatározó jelentőségű fogalmakat ismételtük meg. Ezek újbóli 
felsorolása a fogalmak – a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő – tartalmi-szemléleti elmélyíté-
sére utal. 
 
Fogalmi rendszer 
A tudás felépítésének, konstruálási folyamatának egyik összetevője a fogalmi gondolkodás fejlesztése. 
Ezért a Földünk-környezetünk műveltségterület is felépíti a maga sajátos fogalomrendszerét. Ebben a 
fogalomrendszerben kiemelkedő szerepe van a kulcsfogalmaknak, amelyek az adott ismeretrendszer 
fogalmi hálójának csomópontjait jelentik, amelyek sok más fogalommal kapcsolatba hozhatóak. Köz-
ponti szerepüknek köszönhetően több témakörhöz kapcsolódva, más és más kontextusban, ismételten 
is megjelenhetnek. Lehetővé teszik, illetve alapul szolgálnak a tények, jelenségek rendszerezéséhez, az 
ismeretelemek összekapcsolásához. Alkalmazásuk révén könnyebb értelmezni és befogadni az új in-
formációkat és tapasztalatokat is. 
 

 



A műveltségterület kulcsfogalmai: 
Centrumtérség, eladósodás, eltartó képesség, erőforrás, éghajlat, fenntartható fejlődés, tengely körüli 
forgás, földrajzi környezet, földtörténet, gazdasági szerkezet, GDP, globalizáció, globális éghajlatvál-
tozás, gömbhéj, integráció, jelrendszer, K+F, keringés, környezeti veszély, lemeztektonika, 
működőtőke, népességrobbanás, TNC (transznacionális vállalat), periféria terület, piacgazdaság, prog-
nózis, tájékozódás, urbanizáció. 
 
Tantárgyi struktúra és óraszámok 
 

Óraterv a helyi tantervhez – szakközépiskola 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 
11. évf. 
Emelt 
szint 

12. évf. 
Emelt 
szint 

Földrajz 2 1 2  2  
Szabadon tervezhető órakeretből  1   

 
Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 
A Föld kozmikus környezete Órakeret 

6 óra 
Előzetes tudás A Föld, mint égitest jellemzői. A Föld mozgásai és azok következményei 

(napszakok, évszakok váltakozása, időszámítás). Alapvető tájékozottság a 
térbeli és időbeli nagyságrendekben.  

További feltételek Személyi: földrajz szakos tanár 
Tárgyi: tellurium, lunárium, éggömb, a csillagos égbolt térképe, számító-
gép internetes hozzáféréssel, projektor, vetítőfelület. 

A tematikai egység ne-
velési-fejlesztési céljai 

A modellhasználat fejlesztése a Naprendszer keletkezéséről és felépítésé-
ről alkotott elképzelések tudománytörténeti jelentőségének megértésén 
keresztül. A csillagászati térben való tájékozódási képesség fejlesztése, 
helyes elképzelés kialakítása a csillagászati adatok (távolságok) nagyság-
rendjéről. A rendszerfogalom fejlesztése a Naprendszer felépítésében 
megfigyelhető törvényszerűségek felismerésén keresztül. A tudományos 
és az áltudományos elméletek közötti különbség megvilágítása az asztro-
lógia (csillagjóslás) példáján. 

Ismeretek/ 
Fejlesztési követelmé-

nyek 

A csillagászati ismeretek fejlődése 
A geocentrikus világkép és a heliocentrikus világkép összevetése, a boly-
gók mozgásának törvényszerűségei.  
A Világegyetem: 
A Világegyetem (Univerzum), a Tejútrendszer (Galaxis) és a Naprendszer 
kapcsolata és méretei. A Naprendszer tagjai, felépítésének törvényszerű-
ségei. A kőzetbolygók (Föld típusú bolygók) és a gázóriások (Jupiter típu-
sú bolygók) jellemzőinek összehasonlításai, a kisbolygók, üstökösök, me-
teorok, meteoritok jellemzői. A Nap, mint csillag felépítése, tevékenysé-
gének földi hatásai példák alapján. 
Az űrkutatás szerepe a Naprendszer megismerésében 
Az űrkutatás legfontosabb mérföldkövei és korszerű eszközei, legújabb 
eredményei. Az űrkutatás magyar vonatkozású eredményeinek megisme-
rése. A műholdak gyakorlati jelentőségének példái.  
A Föld, mint égitest 
A tengely körüli forgás és Nap körüli keringés következményei és ezek 
hatása az ember életére. Periodikusan ismétlődő jelenségek – időszámítás, 

 



a helyi idő, a zónaidő gyakorlat jelentősége, egyszerű számítások elvégzé-
se. 
A Hold 
Jellemzői, földi hatásai, a holdfázisok és a fogyatkozások kialakulásának 
magyarázata. 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Tanári magyarázat. 
Tankönyvi ábrák elemzése. 
Diaképek, fotók, filmrészletek elemzése. 
Szemelvények irányított elemzése. 
Kielőadás a csillagászattörténet legjelentősebb tudósairól, (Ptolemaiosz, 
Kopernikusz, Kepler, Galilei stb.), legfontosabb eseményeiről.  
Kielőadás az egyes bolygó-típusokról, bolygókról. 
Planetáriumi előadás, illetve a közelben lévő csillagvizsgáló meglátogatá-
sa.  
A fogyatkozások kialakulásának, a Hold – Föld rendszer mozgásainak 
modellezése tanulói mozgás-játék segítségével. 
Kielőadás a Holdról, a Nap és a Hold földi életre gyakorolt hatásairól, a 
naptárkészítés történetéről. 

Kapcsolódási pontok Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: az ókor és a középkor 
tudományos gondolkodása. 
Magyar nyelv és irodalom: mitológia. 
Fizika: a bolygómozgás törvényei, a tömegvonzás törvénye, forgómozgás, 
viszonyítási rendszer, a csillagok energiatermelése, elektromágneses su-
gárzás, részecskesugárzás, nyomás, hőmérséklet, erő-ellenerő, űrkutatás. 
Kémia: hidrogén, hélium, gázok. 
Matematika: logika, matematikai eszközhasználat. 
Biológia-egészségtan: az élet fogalma, fotoszintézis. 
Informatika: digitális információforrások használata, informatikai eszkö-
zök használata. 

Taneszközök Transzparens a Naprendszer felépítéséről 
Éggömb 
Csillagképek atlasza  
Tellúrium, Lunárium 
Éggömb 
Rajzgömb       

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Világegyetem, Tejútrendszer, Naprendszer, mozgástörvény, kőzetbolygó 
(Föld típusú bolygó), gázóriás (Jupiter típusú bolygó), tengely körüli for-
gás, keringés, földrajzi koordinátarendszer, helyi idő, zónaidő, holdfázis, 
nap- és holdfogyatkozás, űrállomás. 

 
Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 
A földi tér ábrázolása Órakeret  

4 óra 
Előzetes tudás A térkép és a földgömb fogalma, ábrázolása és méretaránya. Szemléleti 

térképolvasás. A földrajzi fokhálózat elemei, tájékozódás a fokhálózat se-
gítségével.  

További feltételek Személyi: földrajz szakos tanár 
Tárgyi: turistatérképek, dombortérkép, autótérképek, iránytű, gördülő 
távolságmérő, műholdfelvételek, interaktív földrajzi atlasz, digitális tábla, 
számítógép internetes hozzáféréssel, projektor. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési cél-

jai 

A logikai térképolvasás képességének kialakítása. Gyakorlottság kialakítá-
sa a különböző típusú térképek, mint információforrások használatában 
(közölt információk felismerése értelmezése és felhasználása). A modern 

 



technikai rendszerek szerepének bemutatása a Föld megismerésében és 
gyakorlati célok megvalósításában. 

Ismeretek/ 
Fejlesztési követelmé-

nyek 

A térkép 
A modern térképkészítés elvei. A földrajzi fokhálózat értelmezése és hasz-
nálata. A vetület fogalma, a vetülettípusok alkalmazhatóságának korlátai. 
A térképek csoportosítása méretarány és tartalom alapján. 
Tájékozódás a térképen és a térképpel: Távolság- és magasságmeghatáro-
zási és a méretarányhoz kapcsolódó számítási feladatok megoldása külön-
böző méretarányú térképeken. Tájékozódási, számítási feladatok megoldá-
sa a fokhálózat használatával. A terepi tájékozódás eszközei és gyakorlata. 
Különböző típusú térképeken közölt információk értelmezése és felhaszná-
lása. Térképvázlatok, illetve egyszerű keresztmetszeti ábrák készítése. 
Távérzékelés és térinformatika:  
A műholdfelvételek típusai, alkalmazásuk lehetőségeinek bemutatása pél-
dák alapján. Földi képződmények, jelenségek azonosítása műholdfelvéte-
leken. A GPS működési elve és jelentősége. A földrajzi információs rend-
szer (GIS) fogalma, hasznosításának gyakorlati példái. Példák gyűjtése a 
digitális térképi alkalmazások, illetve térinformatikai rendszerek minden-
napi életben való sokoldalú felhasználhatóságára (pl. veszély előrejelzése, 
környezet károsodásának felismerése). 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Tanári magyarázat. 
Tankönyvi ábrák elemzése. 
Különféle térképek, atlaszok összehasonlítása. 
Egyéni, pár- és csoportmunka alapján elemzési és ábrázolási feladatok 
megoldása. 
Kielőadás a térképészet történetéről, a műholdfelvételek készítéséről és 
értelmezéséről. 
Logikai térképolvasás gyakoroltatása. 
Egyéni, pár- és csoportmunka alapján elemzési, ábrázolási és számítási 
feladatok megoldása. 

Kapcsolódási pontok Matematika: arányszámítás, mértékegységek. 
Informatika: adat, információ, adatbázis. 
Fizika: elektromágneses sugárzás, űrkutatás. 

Taneszközök Iskolai űratlasz 
Autótérkép, műholdfelvételek 
Gördülő távolságmérő, iránytű, turistatérkép 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Vetület, vetülettípus, jelrendszer, topográfiai térkép, tematikus térkép, kis-, 
közepes- és nagy méretarányú térkép, abszolút és relatív magasság, szint-
vonal, helymeghatározás, távérzékelés. 

 
Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 
A Föld, mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai Órakeret 

13+1óra 
Előzetes tudás A Föld alakja, felépítések egyszerű modellje. A szárazföldek, óceánok 

elhelyezkedése. Elemi tájékozottság a földtörténet időrendjéről. Az alapve-
tő domborzati és felszínformák felismerése, jellemzőinek ismerete. A ha-
zánkban előforduló leggyakoribb üledékes és vulkáni kőzetek.  

További feltételek Személyi: földrajz szakos tanár 
Tárgyi: földmodell, kőzetgyűjtemény, földtani és földszerkezeti térképek, 
interaktív tananyag, digitális tábla, számítógép internetes hozzáféréssel, 
projektor, vetítőfelület. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési cél-

A kőzetbolygó, mint összetett, törvényszerűségek alapján változó rendszer 
bemutatása. Az anyagok különböző körülmények közötti eltérő fizikai 

 



jai viselkedése bemutatásával az oksági gondolkodás erősítése.  
Helyes időképzet kialakítása időnagyságrendek összevetése, az események 
sorrendiségének felismerése révén. A véges ásványkincs-készletek haszno-
sításának példáján olyan képesség és szemlélet kialakítása, amely a pozitív 
hatások, a lehetséges környezeti kockázatok és az egymással ütköző érde-
kek felismerésére révén hozzájárul a környezet iránti felelősségérzet növe-
léséhez, a tanultakat felhasználni képes, megalapozott érvelés iránti igény 
kialakulásához. 

Ismeretek/ 
Fejlesztési követelmé-

nyek 

A kőzetbolygó gömbhéjainak szerkezete, ásványtani összetétele 
A belső gömbhéjak fizikai és geokémiai; jellemzői, a tulajdonságok válto-
zásában megfigyelhető törvényszerűségek megfogalmazása.  
A kőzetlemezek és mozgásaik következményei 
A kontinentális és az óceáni kőzetlemezek felépítésének és legfontosabb 
tulajdonságainak összehasonlítása. A kőzetlemez-szegélyek típusai - köze-
ledő, távolodó és elcsúszó lemezszegélyek jellemző folyamatainak és kö-
vetkezményeinek leírása különböző konkrét példák alapján. A földrengés-
veszélyes térségek elhelyezkedésének törvényszerűségei. A földrengések 
következményei, cunami. A károk mérséklésének lehetőségei példák alap-
ján. A társadalom felelős alkalmazkodása a földrengésveszélyes zónákban. 
A nemzetközi segítségnyújtás szerepe.  
A felszín alatti és a felszíni magmatizmus jellemzőinek bemutatása. A vul-
kánosság típusai, összefüggésük a kőzetlemez-szegélytípusokkal, magya-
rázó ábrák elemzése. 
Az ütköző kőzetlemez-szegélyek mentén lejátszódó folyamatok összeha-
sonlítása.  
A geológiai (belső) és a földrajzi (külső) erők felszínformáló munkájának 
kapcsolata, szerepük bemutatása példák alapján. 
Ásványkincsek 
A legfontosabb kőzetalkotó ásványok felismerése, elkülönítése. 
A kőzetek csoportosítása. Az egyes kőzetcsoportokhoz tartozó leggyako-
ribb kőzettípusok jellemzése. 
A kőzetek felhasználásának, hasznosításának bemutatása példák alapján.  
Példák gyakori ércásványokra. Magmás és üledékes ércképződés. Az ércek 
gazdasági hasznosításának bemutatása példák alapján.  
Fosszilis energiahordozók – a kőszén és a szénhidrogének keletkezésének 
folyamata, gazdasági jelentőségük változása. 
A bányászatból, a szilárd földfelszín megbontásából eredő környezeti prob-
lémák 
Az építkezések, az ásványkincsek kitermelésének környezeti következmé-
nyei – információk gyűjtése és feldolgozása. 
A fosszilis energiahordozók felhasználásnak környezeti következményei. 
A károkozás mérséklésének lehetőségei, a rekultiváció bemutatása példák 
alapján. 
A talaj 
A talajképződés folyamatának összefüggései. 
A talaj szintjeinek jellemzői. Az elterjedtebb zonális és azonális talajok 

 



jellemzése.  
A talaj környezeti hatásjelző szerepének bemutatása példák alapján. A 
talajpusztulás mérséklésének lehetőségei. 
Földtörténet: 
A kormeghatározás módszereinek összehasonlítása. 
A földtörténeti időskála elemzése. időegységeinek rendszere. 
A Föld belső és felszíni fejlődésének legfontosabb eseményei, azok nyomai 
bolygónkon, területi előfordulásuk bemutatása. Az élet elterjedésének, a 
környezet változásának fő eseményei.  

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Tanári magyarázat. 
Tankönyvi ábrák, szerkezetei modellek elemzése. 
Kiselőadás a Föld belső szerkezetének megismeréséről, a különböző föld-
modellekről. 
Vázlatábrák, folyamatábrák elemzése. 
Folyamatábrák készítése. 
Térképi feladatok megoldása.  
Didaktikai játék. 
Kiselőadás a lemeztektonikai modell megszületéséről, Wegener munkássá-
gáról. 
Vulkánkitörésről, földrengésről szóló film feldolgozása feladatlap segítségé-
vel egyéni, illetve csoportmunkában. 
Különféle kreatív földrajzi gondolkodást igénylő szövegalkotási feladatok. 
Szituációs játék, helyzetgyakorlat. 
Információgyűjtés. 
Kiselőadás híres földrengésekről, vulkánkitörésekről, hazánk veszélyez-
tetettségéről. 
Beszélgetés a károk megelőzésének és mérséklésének lehetőségeiről. 
A hegységképződés-típusok összehasonlítása csoportmunkában feladatlap 
segítségével. 
Térképi feladatok megoldása. 

Kapcsolódási pontok Kémia: szerves és szervetlen vegyületek, keverék, ötvözet,  
ásványok, kőszén, szénhidrogén, halmazállapotok.- 
Biológia-egészségtan: élő anyag, evolúció, rendszertan. 
Matematika: térbeli mozgások elképzelése, időegységek, időtartammérés. 
Fizika: úszás, sűrűség, nyomás, hőmérséklet, erőhatások, szilárd testek 
fizikai változásai, hullámterjedés. 
Magyar nyelv és irodalom: szöveg- elemek időrendjének felismerése.  
Etika: az erőforrásokkal való etikus gazdálkodás, egyéni és társadalmi 
érdek. 
Informatika: digitális információforrások használata, informatikai eszkö-
zök használata.  

Taneszközök Földmodell 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Geoszféra, földköpeny, asztenoszféra, geotermikus gradiens, kőzetlemez-
mozgás, hegységképződés, földrengés, vulkanizmus, szerkezeti mozgás, 
kőzetalkotó ásvány, magmás, üledékes és átalakult kőzet, ércásvány, érc-
képződés, kormeghatározás, földtörténeti eon, idő, időszak, kor, nagyszer-
kezeti elem, domborzati forma, rekultiváció. 

Topográfiai ismeretek Gondwana, Pangea, Tethys.  
Pajzsok (ősföldek) tanult példái. A Kaledóniai-, a Variszkuszi-, a Pacifi-
kus-, az Eurázsiai-hegységrendszer tanult tagjai. 
Fuji, Vezúv, Etna, Hawaii-szigetek, Teleki-vulkán, Mt. Pelée, Mount St. 
Helens.  

 



 
Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 
A légkör földrajza Órakeret 

13+1 óra 
Előzetes tudás Időjárási elemek és az időjárási jelenségek felismerése. A felmelegedés, a 

víz körforgása és halmazállapot-változásai. Az időjárási elemek térbeli és 
időbeli változásai. A Föld gömb alakjának következménye az éghajlati 
övezetesség kialakulásának okai, az egyes éghajlatok előfordulásának terü-
leti példái. Éghajlati diagram.  

További feltételek Személyi: földrajz szakos tanár 
Tárgyi: időjárási mérőműszerek, időjárási térképek, éghajlati térkép, inte-
raktív tananyag, digitális tábla, számítógép internetes hozzáféréssel, pro-
jektor, vetítőfelület. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési cél-

jai 

A légkör mint rendszer folyamatainak a Föld egészére gyakorolt hatásának 
bemutatása. Az emberi tevékenység légkörben lezajló folyamatokra gyako-
rolt hatásának bemutatásával a személyes felelősség és cselekvés szüksé-
gességének felismertetése, igény és képesség kialakítása a tevékeny, fele-
lős környezeti magatartásra. A lokális károsító folyamatok globális ve-
szélyforrásokká válásának példájával a lokális és globális szemlélet kap-
csolatának beláttatása. Az időjárás okozta veszélyhelyzetek felismerése, 
képesség fejlesztése a helyes és mások iránt is felelős cselekvésre. 

Ismeretek/ 
Fejlesztési követelmé-

nyek 

A légkör anyagai és szerkezete 
A légkört felépítő anyagok csoportosítása, az egyes anyagok légköri fo-
lyamatokban betöltött szerepének megismerése.  
A légkör tartományainak jellemzése, jellemzőik összehasonlítása, szerepük 
értékelése a földi élet szempontjából. 
A levegő felmelegedése: 
A levegő felmelegedésének folyamata és törvényszerűségei, folyamatábrák 
elemzése, a hőmérsékletváltozásához kapcsolódó egyszerű számítási fela-
datok megoldása. 
A felmelegedést meghatározó tényezők. A felmelegedést módosító ténye-
zők – hatásuk gazdasági-energetikai hasznosíthatóságának példái.  
A felhő- és csapadékképződés 
A felhő- és csapadékképződés feltételei és összefüggései. A levegő ned-
vességtartalmához, a csapadékképződéshez kapcsolódó számítási feladatok 
megoldása. 
A talaj menti és a hulló csapadék típusainak jellemzése. 
A levegő mozgása:  
A légnyomás változásában szerepet játszó tényezők megnevezése. A lég-
nyomás és a szél kialakulásának összefüggései.  
A nagy földi légkörzés rendszerének bemutatása. Az egyes szélrendszerek 
jellemzése. A jellegzetes helyeik szelek példái.  
A ciklon és az anticiklon összehasonlítása, az időjárás alakításában betöl-
tött szerepük igazolása.  
Időjárás, időjárási frontok 
Az időjárás és a mindennapi élet kapcsolatának bemutatása. Szöveges és 
képi, időjárás-előrejelzés értelmezése. Időjárási adatok alapján következte-
tések levonása.  
A hideg- és a melegfront összehasonlítása példák a mindennapi életet befo-
lyásoló szerepükre. Felkészülés az időjárás okozta veszélyhelyzetekre, a 

 



helyes és másokért is felelős magatartás kialakítása.  
A szél és a csapadék felszínformáló tevékenysége 
A pusztító és építő tevékenység által létrehozott jellemző formák felisme-
rése. A szél és a csapadék felszínformáló tevékenységének gazdasági kö-
vetkezményei. 
A légszennyezés következményei 
A legnagyobb légszennyező források megnevezése.  
A szennyeződés élettani, gazdasági stb. következményeinek bemutatása 
példák alapján. 
Az egyén lehetőségeinek és felelősségének feltárása, a károsítás mérséklé-
sében, a légköri folyamatok egyensúlyának megőrzésében. 
Aktuális információk gyűjtése és feldolgozása.  

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Tanári magyarázat. 
Tankönyvi ábrák, diagramok elemzése. 
Beszélgetés a légkör szerepéről a földi élet és a gazdaság szempontjából. 
Tanulói kísérlet. 
Projektfeladat. 
Irányított beszélgetés. 
Kiselőadás a felmelegedést módosító tényezőkről, az üvegházhatás szere-
péről, a társadalom hatásairól. 
Adatok feldolgozása, rendszerezése, szemléletes ábrázolása. 
Számítási feladatok megoldása. 
Időjárási térképek, műholdfelvételek értelmezése, egyszerű prognózis 
megfogalmazása. 
Projektfeladat: iskolai mérőállomás kialakítása és működtetése. 
Tanulói megfigyelés, mérés csoportmunkában. 
Kiselőadás. 
Légköri képződményeket bemutató ismeretterjesztő filmrészlet feldolgozá-
sa feladatlap segítségével 
Időjárási térképek, műholdfelvételek értelmezése, egyszerű prognózis 
megfogalmazása. 

Kapcsolódási pontok Kémia: gázok jellemzői, gáztörvények, a víz tulajdonságai, kémhatás, ké-
miai egyenletek, légnyomás, hőmérséklet, áramlások. 
Fizika: hőmérséklet, a hőmérséklet változása, kicsapódás légnyomás, hő-
mérséklet, áramlások sebesség. 
Biológia-egészségtan: légzés, keringés, légúti betegségek, allergia. 
Matematika: százalékszámítás, matematikai eszköztudás alkalmazása. 
Informatika: digitális információforrások használata, informatikai eszkö-
zök használata. 
Etika: az egyéni felelősség felismerése, felelős viselkedés és segítségnyúj-
tás veszélyhelyzetekben. 

Taneszközök Hőmérő, különböző színű és minőségű anyagok 
Időjárási mérőműszerek, időjárási térképek 
műholdfelvételek, feladatlap az intézménylátogatáshoz 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Állandó, változó, erősen változó gáz, troposzféra, sztratoszféra, üvegház-
hatás, a hőmérséklet napi és éves járása, izoterma, izobár, termikus egyen-
lítő, főnszél, harmatpont, relatív páratartalom, felhőtípus, talaj menti csa-
padék, hulló csapadék, időjárási-előrejelzés, kibocsátás, szállítás, leülepe-
dés, ózonréteg, globális felmelegedés, savas csapadék, a szél pusztító és 
építő munkája, erózió. 

 
Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 
A vízburok földrajza Órakeret 

12+2óra 

 



Előzetes tudás Az óceánok és jelentősebb tengerek elhelyezkedése. A folyók felszínfor-
máló munkájának jellemzői példái, árvíz. A tavak jellemzői. Hazánk leg-
nagyobb folyói és tavai. Az egyes kontinensek legjelentősebb folyói, tavai. 
Talajvíz, hévíz fogalma, hazai előfordulásuk példái. Vízszennyezés. 

További feltételek Személyi: földrajz szakos tanár 
Tárgyi: vízrajzi és csapadéktérkép, vízállási adatsorok, számítógép inter-
netes hozzáféréssel, projektor, vetítőfelület. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési cél-

jai 

A vízburokban lezajló folyamatok társadalmi-gazdasági következményei-
nek, illetve a növekvő termelés és fogyasztás a vízburokra gyakorolt hatá-
sainak felismerése. A személyes felelősség és cselekvés szükségességének, 
lehetőségeinek felismerése, a felelős környezeti magatartás iránti igény 
kialakítása. Annak megértése, hogy a lokális károsító folyamatok a köl-
csönhatások révén globális veszélyforrásokká válhatnak. Annak megértése, 
hogy az egészséges ivóvíz biztosítása egyre nagyobb gondot okoz boly-
gónkon, ezért elengedhetetlen az ésszerű, takarékos vízfelhasználás. A 
vízburok folyamatai által okozott veszélyhelyzetek felismerése, képesség a 
helyes és mások iránt is felelős cselekvésre. 

Ismeretek/ 
Fejlesztési követelmé-

nyek 

A vízburok tagolódása, a vízkészlet összefüggéseinek megismerése 
A vízburok tagolódása. A tengerek típusai, jellemzőik bemutatása példák 
alapján. A tengervíz sajátos jellemzőinek kiemelése. 
A tengervíz mozgásai 
A hullámzás kialakulása és jellemzői, kapcsolata a parttípusokkal  
A tengeráramlást kialakító tényezők bemutatása. A tengeráramlás 
éghajlatmódosító szerepének bemutatása példák alapján. Hideg és meleg 
tengeráramlások példái.  
A tengerjárást kialakító tényezők összefüggései. A jelenség kapcsolata a 
torkolattípusokkal. 
A felszín alatti vizek 
A felszín alatti vizek típusai. Az egyes víztípusok jellemzése. Gazdasági 
jelentőségük megismertetése példák alapján. 
Veszélyeztetettségük okainak és következményeinek feltárása. 
Felszíni vizek 
Folyók - a vízgyűjtő terület, a vízállás, a vízjárás és a vízhozam összefüg-
géseinek feltárása.  
Tavak - a tómedencék kialakulásának típusai példák alapján. A tavak pusz-
tulásához vezető folyamatok, illetve azok összefüggéseinek bemutatása. 
A víz és a jég felszínformáló munkája 
Az épülő és a pusztuló tengerpartok jellemzése. 
A folyóvíz felszínformáló tevékenységének, az építő és pusztító munka 
következményeinek bemutatása. 
A belföldi és a magashegységi jég felszínformáló munkájának példái.  
A jellemző felszínformák felismerése képeken, terepen, következtetés ki-
alakulásuk folyamatára.  
A karsztosodás 
A karsztosodás folyamatának bemutatása.  
A felszíni és felszín alatti karsztformák jellemzése. 
A jellemző felszínformák felismerése képeken, terepen, következtetés a 

 



kialakulásuk folyamatára. 
A vízburok, mint gazdasági erőforrás 
Ár- és belvízvédelem szerepének bemutatása hazai példákon. A veszély-
helyzetek kialakulásához vezető folyamatok megismerése. Helyes és fele-
lős magatartás veszélyhelyzetekben.  
A gazdaság vízigényének példái. A vízenergia hasznosításának lehetőségei 
és korlátai.  
A vízi szállítás jellemzői, a víz, mint idegenforgalmi vonzerő példái.  
A vízburok környezeti problémái 
A legnagyobb szennyezőforrások megnevezése. A szennyeződés élettani, 
gazdasági stb. következményeinek bemutatása példák alapján. 
Az egyén lehetőségeinek és felelősségének feltárása, a károsítás mérséklé-
sében.  
Az öntözés okozta környezeti problémák bemutatása.  
Az ivóvíz biztosításának nehézségei, következményei. A vízzel való taka-
rékosság lehetőségei.  
Aktuális információk gyűjtése és feldolgozása. 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Tanári magyarázat. 
Képek, filmrészletek elemzése. 
Tankönyvi ábrák elemzése. 
Magyarázó ábrák önálló elkészítése. 
Ok-okozati összefüggések felismertetése az atlasz tematikus térképeinek 
felhasználásával. 
Modellezés. 
Beszélgetés, véleményütköztetés környezeti veszélyekről, a mérséklés 
lehetőségeiről. 
Gyűjtőmunka. 
Kiselőadás. 
Témafeldolgozás csoportmunkában: adatsorok, tematikus térképek elem-
zése, forráselemzés. 
Projektfeladat. 

Kapcsolódási pontok Kémia: víz, oldatok, oldódás, szénsav, nitrátok. 
Fizika: légnyomás, áramlások, tömegvonzás, energia. 
Biológia-egészségtan: eutrofizáció, vízi életközösségek. 
Informatika: digitális információforrások használata, informatikai eszkö-
zök használata.  
Etika: az erőforrásokkal való etikus gazdálkodás, egyéni és társadalmi 
érdek, az egyéni felelősség felismerése, önkéntes segítőmunka. 

Taneszközök Térképek 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Világtenger, beltenger, peremtenger, fajhő, talajvíz, belvíz, rétegvíz, hévíz, 
vízrendszer, fertő, mocsár, láp, eutrofizáció, lefolyástalan terület, épülő 
tengerpart, pusztuló tengerpart, szakaszjelleg, gleccser, moréna, karsztje-
lenség, karsztforma.  

Topográfiai ismeretek Karib (Antilla)-tenger, Csád-tó, Tanganyika-tó, Szt. Lőrinc-folyó; Holt-
tenger, Jenyiszej, Ebro, Elba, Fekete-tenger, Rajna, Genfi-tó, Gyilkos-tó, 
Olt, Szent Anna-tó, Vág, Visztula, Bodrog, Hernád, Szamos, Száva, szege-
di Fehér-tó, Szelidi-tó.  
Golf-, Észak-atlanti-, Labrador-, Humboldt-, Oja-shio-, Kuro-shio-áramlás. 

 
Tematikai egység/ A földrajzi övezetesség Órakeret 

 



fejlesztési cél 9+1 óra 
Előzetes tudás Az éghajlat és az időjárás fogalma, az éghajlati elemek felismerése. 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 föld-
rajzi övezetek egyedi jellemzői, az övezetekhez kötődő tipikus tájak. 

További feltételek Személyi: földrajz szakos tanár 
Tárgyi: éghajlati térképek, éghajlati adatsorok, didaktikus oktatófilmek, 
interaktív tananyag, digitális tábla, számítógép internetes hozzáféréssel, 
projektor, vetítőfelület. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Annak felismertetése, hogy az éghajlat meghatározó jelentőségű más föld-
rajzi tényezők alakításában. A földrajzi övezetesség elemeinek megismer-
tetése során a rendszerszemlélet kialakulása. A természeti adottságok és a 
mezőgazdasági tevékenység közötti összefüggések felismertetése. Az ég-
hajlat szerepének felismertetése a táplálkozás és a napi életvitel alakításá-
ban. 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. 

Ismeretek/ 
Fejlesztési követelmé-

nyek 

A szoláris és a valódi éghajlati övezetesség 
A szoláris éghajlati övezetesség kialakulásának törvényszerűségei, a valódi 
éghajlati övezetességgel való kapcsolatának bemutatása. Az övezetességet 
kialakító és módosító tényezők szerepének értelmezése. 
Az övezetesség rendszerének értelmezése. 
Az egyes övezetekhez kapcsolódó meghatározó zonális talajtípusok jel-
lemzése.  
A forró, a mérsékelt és a hideg földrajzi övezet 
Az övezetek kialakulása, elrendeződése, az ebben rejlő törvényszerűségek 
és összefüggések feltárása.  
Az övezetek tagolódásának törvényszerűségei. Az éghajlati jellemzők vál-
tozásában megfigyelhető törvényszerűségek feltárása, más elemekkel való 
összefüggéseinek bemutatása. 
A természetföldrajzi adottságok és az életmód, illetve gazdálkodás kapcso-
latának bemutatása Az összefüggések, ok-okozati kapcsolatok feltárása. 
Az övezeteket veszélyeztető környezeti problémák és következményeik 
bemutatása. 
A függőleges övezetesség 
A kialakulás összefüggéseinek, törvényszerűségeinek bizonyítása. 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Tanári magyarázat. 
Film, diakép, fotó elemzése. 
Magyarázó ábrák önálló elkészítése. 
Feladatmegoldás csoportmunkában. 
Szövegalkotási feladatok megoldása. 
Modellezés. 
Kiselőadás. 
Gyűjtőmunka. 

Kapcsolódási pontok Fizika: meteorológiai jelenségek fizikai alapjai. 
Matematika: modellek és diagramok értelmezése, adatleolvasás. 
Biológia-egészségtan: életfeltételek, életközösségek, biomok, ökológiai 
kapcsolatrendszerek, talaj, az élővilág rendszerezése. 
Magyar nyelv és irodalom: szövegegységek közötti tartalmi különbségek 
felismerése. 

 



Informatika: digitális információforrások használata, informatikai eszkö-
zök használata. 
Etika: más kultúrák iránti érdeklődés. 

Taneszközök Éghajlati térkép 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Szoláris éghajlati övezetesség, valódi éghajlati övezetesség, földrajzi öve-
zetesség, övezet, öv, terület, vidék, zonális talaj, természetes élővilág, füg-
gőleges övezetesség, erdőhatár, hóhatár. 

 
Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 
Társadalmi folyamatok a 21. század elején Órakeret 

8+2 óra 
Előzetes tudás A hazai településtípusok legfontosabb jellemzői, a különböző településtí-

pusokon élők jellemző tevékenységei. Települések és szerepköreik konkrét 
példái. Az egyes kontinensek, kontinensrészek, országok népességének 
jellemzői, meghatározó jelentőségű települései 

További feltételek Személyi: földrajz szakos tanár 
Tárgyi: interaktív tananyag, digitális tábla, számítógép internetes hozzáfé-
réssel, projektor, vetítőfelület. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Az eltérő kultúrák értékeinek felismertetése, a kultúrák közötti párbeszéd 
fontosságának, a vallás kultúraformáló szerepének megértése. Érdeklődés 
és nyitottság kialakítása más vallások, kultúrák értékeinek megismerése 
iránt. Az idegen nyelvtudás fontosságának beláttatása. Bolygónk különbö-
ző térségeiben lejátszódó urbanizálódás eltérő vonásainak felismertetése, a 
társadalmi-gazdasági fejlődéssel való összefüggésének belátása. A témához 
kapcsolódóan a médiában megjelenő hírek kritikus értelmezés képességé-
nek kialakítása. 

Ismeretek/ 
Fejlesztési követelmé-

nyek 

Demográfiai folyamatok a 21. század elején 
A népességszám-változás időbeli és területi különbségeinek megismerése, 
okainak feltárása. A folyamatok következményeinek megfogalmazása. A 
fiatal és az elöregedő társadalmak jellemzőinek összevetése, következtés a 
társadalmi folyamatokra, problémákra.  
A népesség térbeli eloszlását befolyásoló tényezők megismerése.  
A népesség gazdasági aktivitás szerinti jellemzői (keresők, eltartottak). 
A demográfiai folyamatokhoz kapcsolódó egyszerű számítási feladatok 
megoldása, következtetések levonása az eredmények alapján. 
Napjaink migrációs folyamatainak megismerése, konkrét példáinak bemu-
tatása (pl. hírek, nyomtatott, illetve digitális információforrások alapján), 
az okok feltárása. 
A népesség összetétele 
Az emberfajták (nagyrasszok) területi elhelyezkedésének bemutatása.  
Állam, nemzet, nemzetállam, több nemzetiségű állam, nemzeti kisebbség 
fogalmának értelmezése konkrét példák alapján.  
A világnyelvi, kulturális és vallási sokszínűségének jellemzése.  
Településtípusok – urbanizáció 
A települések csoportosítása különböző szempontok alapján, példák meg-
nevezése.  
A különböző településtípusokon élők életkörülményének, életmódjának 
összevetése. 
A városodás és városiasodás fogalmának megismerése, kapcsolatuk megér-
tése. Az urbanizációs folyamatok összehasonlítása a fejlett és a fejlődő 
világban. Az agglomerációk kialakulásának bemutatása.  

 



A nagyvárosi élet ellentmondásainak feltárása.  
Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Tanári magyarázat. 
Tankönyvi ábrák elemzése. 
Rendszerező ábra készítése. 
Film, diakép, fotó elemzése. 
Diagramelemzés és -készítés. 
Szövegalkotási, szövegelemzési feladatok megoldása. 
Kiselőadás. 
Magyarázó ábrák önálló elkészítése. 
Gyűjtőmunka 

Kapcsolódási pontok Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: demográfiai folyama-
tok; vallás, nemzetiség; a városok kialakulása, urbanizáció jellemzői. 
Biológia-egészségtan: emberfajták. 
Matematika: logikus gondolkodás, matematikai eszközhasználat. 
Idegen nyelv: a nyelvtanulás fontossága (motiváció). 
Informatika: digitális információforrások használata, informatikai eszközök 
használata. 
Etika: a vallás szerepe; más kultúrák 

Taneszközök Térképek 
Statisztikai kiadványok 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Nagyrassz, természetes szaporodás és fogyás, népesedési folyamat, népes-
ségrobbanás, korfa, fiatalodó társadalom, öregedő társadalom, születéskor 
várható élettartam, népsűrűség, világnyelv, világvallás, aktív és inaktív 
népesség, munkanélküliség, vendégmunkás, tanya, farm, falu, város, város-
szerkezet, agglomeráció. 

Topográfiai ismeretek Magyarország megyéi és megyeszékhelyei és megyei jogú városai, nyugat-
európai, észak-amerikai és kelet-ázsiai népesség tömörülések, a világvallá-
sok központjai. 

 
HT szerinti 10%: 7 óra 

• A kőzetlemezek és mozgásaik következményei 
• A légkör anyagai és szerkezete 
• A tengervíz mozgásai 
• A víz és a jég felszínformáló munkája 
• A népesség összetétele 
• Településtípusok – urbanizáció 

Továbbhaladás feltételei 
− Képes a térképen közölt információk leolvasására és értelmezésére. Felsimeri a Naprendszer 

felépítésében, a bolygók mozgásában megnyilvánuló törvényszerűségeket. Tud tájékozódni a 
földtörténeti időben, ismeri a kontinenseket felépítő nagyszerkezeti egységek kialakulásának 
időbeli rendjét, földrajzi elhelyezkedését. Képes megadott szempontok alapján bemutatni az 
egyes geoszférák sajátosságait, jellemző folyamatait és azok összefüggéseit. Belátja, hogy az 
egyes geoszférákat ért környezeti károk hatása más szférákra is kiterjedhet. Képes a földrajzi 
övezetesség kialakulásában megnyilvánuló összefüggések és törvényszerűségek bemutatására.  

− Képes természetföldrajzi megfigyelések elvégzésére, a tapasztalatok rögzítésére és összegzé-
sére. Képes különböző nyomtatott és elektronikus információhordozókból a témához kapcso-
lódó információk gyűjtésére és feldolgozására, az információk összegzésére, a lényeges ele-
mek kiemelésére. Képes véleményét a földrajzi gondolkodásnak megfelelően megfogalmazni. 
Tudja alkalmazni ismereteit földrajzi tartalmú problémák megoldása során. Alkalmazza a 
kommunikációs, a kooperatív, a matematikai és a logikai-gondolkodási képességeit, pl. az 
adatok értelmezése, a problémák felismerése és megoldása, az általános törvényszerűségek 
felismerése és az ítéletalkotás során. Képes társakkal való együttműködésre a földrajzi-

 



környezeti tartalmú feladatok megoldásakor. Képes információszerzésre a speciális informá-
cióhordozókból (szak- és ismeretterjesztő irodalom, folyóiratok, statisztikai kiadványok, lexi-
konok, kiállítások, filmek). Alkalmazza a digitális kompetenciákat a földrajzi tartalmú infor-
mációk megszerzésében és feldolgozásában. 

− El tudja elhelyezni a témakörhöz kapcsolódó topográfiai fogalmakat különböző méretarányú 
és tartalmú térképeken. Tudja megfogalmazni tényleges és viszonylagos földrajzi fekvésüket. 
Felismeri az egyes topográfiai fogalmakat a különböző térképvázlatokon, ismeri a tananyag-
ban meghatározott hozzájuk kapcsolódó tartalmakat. 

 

 



 
10. évfolyam 

Éves óraszám: 36 
HT szerinti 10%: 3 óra 
HT szerint szabadon tervezett: 36 óra 
 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

A világgazdaság jellemző folyamatai Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás Alapvető gazdasági fogalmak: gazdaság, ipar, mezőgazdaság, szolgáltatás 
bevétel, kiadás adósság. A család, mint a legkisebb gazdasági közösség 
működése. A világ meghatározó jelentőségű országainak alapvető gazdasá-
gi jellemzői. Magyarország gazdaságának fő vonásai. 

További feltételek Személyi: földrajz szakos tanár 
Tárgyi: statisztikai kiadványok, almanachok, számítógép internetes hozzá-
féréssel, projektor, vetítőfelület 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A globalizáció fogalmának megértetése, a jellemzők, a mozgatórugók, a 
folyamat ellentmondásainak felismerése. A pénz világa alapvető folyama-
tainak, intézményrendszerének megismertetése, az ismeretek alkalmazásá-
nak képessége a mindennapi pénzügyi helyzetekben. A hitelfelvétel esetle-
ges veszélyeinek beláttatása. Érdeklődés felkeltése a napi pénzügyi-
gazdasági folyamatok megismerése iránt. A témához kapcsolódóan a médi-
ában megjelenő hírek kritikus értelmezésének képessége. Pénzügyi dönté-
seik mérlegelésének képessége, a vállalkozó szellemű, kreatív állampolgár-
rá válás igényének kialakulása. 

Ismeretek/ 
Fejlesztési követelmé-

nyek 

Nemzetgazdaságok és a világgazdaság 
A nemzetgazdaságok átalakuló szerepének megértése, az állam piacgazda-
ságban betöltött szerepének megismerése. 
A gazdasági fejlettség összehasonlítására alkalmas mutatók értelmezése. A 
gazdasági fejlettség területi különbségeinek példái: a centrum- és periféria 
térségek jellemzői, kapcsolatrendszerük sajátos vonásai. Különböző típusú 
statisztikai forrásokból gyűjtött fejlettséget tükröző adatsorok értelmezése.  
A gazdaság szerveződését befolyásoló természeti és társadalmi telepítő 
tényezők megismerése, szerepük átalakulásának példái. A gazdasági szer-
kezet fogalma, a gazdasági szerkezet és társadalmi-gazdasági fejlettség 
összefüggéseinek bemutatása országpéldák alapján. 
A gazdasági és a foglalkozási szerkezet kapcsolatának felismerése, a fog-
lalkozási átrétegződés bemutatása példák alapján.  
Integrációs folyamatok 
Az együttműködések kialakulásában szerepet játszó tényezők értékelése. 
Az integrációk fejlődési szintjeinek összehasonlítása.   
A legfontosabb nemzetközi integrációk jellemzése. 
A globalizáció 
A globalizáció értelmezése, feltételei, jellemzése. 
A transznacionális vállalatok (TNC) működésének jellemzése, a termelés-
szervezés sajátosságainak bemutatása vállalatpéldákon. A globalizáció és a 
TNC-k kapcsolatának felismerése.  
A globalizáció következményei, mindennapi életünkre gyakorolt hatásának 
bemutatása.  
A monetáris világ 

 



A működőtőke és a pénztőke áramlásának jellemzői.  
A mindennapok pénzügyi folyamatai, a pénzügyi szolgáltatások megisme-
rése. (folyószámla, hitel, befektetés, értékpapírok, valuta).  
Az infláció kialakulásában szerepet játszó tényezők bemutatása. Az inflá-
ció következményeinek mérlegelése.  
A tőzsde működésének jellemzői.  
A hitelfelvétel és az eladósodás összefüggéseinek felismerése az egyén, a 
nemzetgazdaság és a világgazdaság szintjén. Az eladósodás és az adósság-
válság kialakulásának folyamata.  
A nemzetközi pénzügyi szervezetek szerepének és feladatainak megisme-
rése. 
A gazdasági és pénzügyi folyamatokhoz kapcsolódó hírek, adatok gyűjtése, 
értelmezése, a vélemények ütköztetése. 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Beszélgetés a társadalmi környezet jellemző folyamatairól. 
Vita. 
Információgyűjtés- és feldolgozás. 
Ábrázolási és elemzési feladatok megoldása. 
Kiselőadás. 
Beszélgetés, vita. 

Kapcsolódási pontok Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: az eltérő gazdasági fej-
lettség történelmi alapjai, Európa a 20. század második felében, gazdaság-
történet. 
Matematika: statisztikai adatok értelmezése, kamatszámítás. 
Etika: a pénz szerepe a mindennapi életben. 
Informatika: digitális információforrások használata, informatikai eszközök 
használata. 

Taneszközök Településtérképek 
Statisztikai kiadványok 
gazdasági folyóirat 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Gazdasági szerkezet, GDP, GNI, piacgazdaság, költségvetés, integráció, 
területi fejletségi különbség, K+F, globalizáció, pénztőke, működőtőke, 
adósságválság, Nemzetközi Valutaalap (IMF), Világbank, WTO, OECD. 

Topográfiai ismeretek A világ meghatározó jelentőségű tőzsdéinek helyszínei.  
 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

Magyarország  
– helyünk a Kárpát-medencében és Európában 

Órakeret 
12+4óra 

Előzetes tudás Magyarország és a Kárpát-medence természetföldrajzi jellemzői. Magya-
rország társadalmi-gazdasági jellemzői, területi sajátosságainak vonásai, 
értékei és problémái. 

További feltételek Személyi: kísérőtanár az üzem-, illetve intézménylátogatáshoz, múzeum-
pedagógus 
Tárgyi: tematikus képgyűjtemény, országokat bemutató filmek, filmrészle-
tek, digitális tananyag, digitális tábla, számítógép internetes hozzáféréssel, 
projektor, vetítőfelület. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kedvezőtlen népesedési folyamatok társadalmi és gazdasági következ-
ményeinek beláttatása. Hazánk földrajzi adottságainak reális értékelése. Az 
egyén, a helyi, illetve a regionális közösségek szerepének, lehetőségeinek 
felismertetése a gazdaság fejlődésében. A földrajzi ismereteiket alkalmazá-
sának képessége, kreatív, vállalkozó szemléletű gondolkodás megalapozá-

 



sa. Az érdeklődés felkeltése a szűkebb és tágabb környezetüket érintő tár-
sadalmi-gazdasági folyamatok, illetve fejlesztések, döntések megismerése 
iránt. Képesség a hazánkkal, illetve a Kárpát-medencével kapcsolatos tár-
sadalmi-gazdasági tartalmú információk, híradások értelmezésére. Hazánk 
természeti, társadalmi, kulturális és tudományos értékeinek megismerése 
alapozva a magyarsághoz, a hazához, a szűkebb és tágabb környezethez 
való kötődés megerősítése. 

Ismeretek/ 
Fejlesztési követelmé-

nyek 

A társadalmi-gazdasági fejlődés jellemzői 
A természeti és társadalmi erőforrások jellemzése. 
A gazdasági rendszerváltás következményeinek bemutatása.  
Napjaink jellemző társadalmi és gazdasági folyamatainak megismerése, a 
társadalmi-gazdasági fejlődésre gyakorolt hatásuk bemutatása példák alap-
ján. 
A magyarországi régiók földrajzi jellemzői 
Az egyes régiók jellemző erőforrásainak megismerése, földrajzi adottsága-
inak értékelése és összehasonlítása. A társadalmi-gazdasági fejlődés és 
fejlettség területi különbségeinek bemutatása. A társadalmi-gazdasági köz-
pontok megismerése. 
Védelem alatt álló természeti és kulturális értékeink, a nemzeti parkok és a 
világörökségi helyszínek védett értékeinek rendszerezése, idegenforgalmi 
szerepük feltárása. A legfontosabb idegenfogalmi célpontok bemutatása.  
Határokon átívelő kapcsolatok 
A regionális szerveződések földrajzi alapjainak feltárása. 
A Kárpát-medence eurorégió: működésük értelmezése.  
Hazánk Európai Unióban betöltött szerepének megismerése, nemzetközi 
gazdasági kapcsolataink bemutatása. 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Tanári magyarázat. 
Gyűjtőmunka. 
Kép és szöveges források elemzése. 
Szövegalkotási feladatok megoldása. 
Kiselőadás. 
Vita. 

Kapcsolódási pontok Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Magyarország törté-
nelme. 
Művészetek: az épített környezet értékei. 
Biológia-egészségtan: védett növények és állatok. 
Magyar nyelv és irodalom: hazai tájakról készült leírások. 
Informatika: digitális információforrások használata, informatikai eszközök 
használata. 
Etika: kulturális érték, a hazánkban élő nemzetiségek kulturális értékeinek 
tisztelete. 

Taneszközök Térképek 
Statisztikák 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Természeti és társadalmi erőforrás, gazdasági rendszerváltozás, eladósodás, 
működőtőke-befektetés, területi fejlettségi különbség, tranzitforgalom, 
gazdasági szerkezetváltás, húzóágazat, idegenforgalom, személygépkocsi-
gyártás, vegyipar, ipari park, hungarikum, nyitott gazdaság, eurorégió. 

Topográfiai ismeretek Településpéldák az alábbi szempontokból:  
határátkelőhely, vallási és kulturális központ, a kitermelés, az energiagaz-
daság központjai, élelmiszer-, gép- és vegyipari központ, válságterület tele-

 



pülése, idegenforgalmi központ, védett természeti és kulturális érték hely-
színe, világörökség-helyszín. 

 
Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 
A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei 

Európában 
Órakeret 

10+2+6 óra 
Előzetes tudás Az Európai Unióról tagállamai, a közösség működésének alapvető elemei, 

az egyes kontinensrészek természeti és társadalmi-gazdasági jellemzői. 
További feltételek Személyi: földrajz szakos tanár 

Tárgyi: tematikus képgyűjtemény, országokat bemutató filmek, filmrészle-
tek, digitális tananyag, digitális tábla, számítógép internetes hozzáféréssel, 
projektor, vetítőfelület. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Az Európai Unió, illetve a kontinens országainak természeti és társadalmi-
kulturális sokszínűségének felismertetése. Nyitottság az országok termé-
szeti és kulturális értékeinek megismerése iránt. Az Európai Unióval, illet-
ve a kontinens országaival kapcsolatos hírek, információk értelmezése, 
érdeklődés a közösséget, a kontinens országait érintő témák, események 
megismerése iránt. Az Európai Unión belüli különbségek okainak felismer-
tetése, az ezek kiegyenlítődésére irányuló programok, alapok jelentőségé-
nek megértése. Az Európai Unió tagországai által közösen megfogalmazott 
értékek iránti tisztelet, a felelős közösségi magatartás iránti igény kialaku-
lása. 

Ismeretek/ 
Fejlesztési követelmé-

nyek 

Az Európai Unió 
Az együttműködés kialakulását és elmélyítését segítő tényezők megneve-
zése, az ágazati és regionális együttműködés területei és konkrét példáinak 
megnevezése. Az Európai Unió mint gazdasági erőtér elhelyezése a világ-
gazdaságban. 
A területi fejlettség különbségei Európában 
Az Európai Unió magterületei: Németország, Franciaország, a Benelux-
államok és Nagy-Britannia gazdaságának jellemző vonásai, szerepük az 
Európai Unió gazdaságában. 
Fejlett gazdaságú országok Európa közepén: Ausztria és Svájc gazdaságá-
nak összehasonlítása, a fejlődés sajátos vonásainak kiemelése. 
A gazdasági fejlődés sajátos útjai Észak-Európában és a mediterrán térség-
ben példák alapján. 
Kelet-Közép-Európa és Délkelet-Európa rendszerváltó országai: a piacgaz-
daságra történő áttérés társadalmi és gazdasági következményeinek bizo-
nyítása. Csehország, Lengyelország, Szlovákia, és Románia gazdasági 
fejlődésének közös és egyedi vonásai. A jugoszláv utódállamok (délszláv 
országok) eltérő fejlődési útjai.  
Kelet-Európa: a gazdasági átalakulás jellemzői Ukrajna és Oroszország 
példáján. 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Tanári magyarázat. 
Gyűjtőmunka. 
Kép és szöveges források elemzése. 
Szövegalkotási feladatok megoldása. 
Kiselőadás. 
Vita. 

Kapcsolódási pontok Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Európa a 20. század 
második felében, az Európai Unió kialakulása Szovjetunió, szocializmus. 
Magyar nyelv és irodalom: útleírások, tájleírások. 
Informatika: digitális információforrások használata, informatikai eszközök 
használata. 

 



Etika: más kultúrák értékeinek tisztelete. 
Taneszközök Térképek 

Statisztikák 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Gazdasági unió, eurozóna, Schengeni egyezmény, uniós támogatás, területi 
fejlettségi különbség, regionális politika, magterület, perifériaterület, fel-
zárkózás. 

Topográfiai ismeretek Európa országai és fővárosai. A magyarsághoz kötődő határon túli terüle-
tek központjai. 
Antwerpen, Barcelona, Bilbao, Birmingham, Csernobil, Donyeck, Dubrov-
nik, Europoort, Fiume (Rijeka), Genova, Gibraltár, Glasgow, Göteborg, 
Lyon, Manchester, Marseille, Milánó, Murmanszk, Nápoly, Odessza, Rot-
terdam, Sevilla, Split, Strasbourg, Szentpétervár, Theszaloníki, Torino, 
Várna, Velence, Volgográd. 
Bonn, Brassó, Bréma, Brno, Constanţa, Dortmund, Drezda, Duisburg, 
Frankfurt, Galaţi, Gdańsk, Genf, Graz, Halle, Hamburg, Hannover, Kar-
lovy Vary, Katowice, Köln, Krakkó, Linz, Lipcse, Lódz, München, 
Ostrava, Ploieşti, Plzeň, Rostock, Salzburg, Stuttgart, Szczecin, Trieszt, 
Zürich. 

 
Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 
Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok társa-

dalmi-gazdasági jellemzői 
Órakeret 
10+6 óra 

Előzetes tudás Az egyes kontinensek természetföldrajzi jellemzői, kontinensek, illetve 
azok meghatározó jelentőségű ország csoportjainak társadalmi–gazdasági 
és környezeti sajátosságai. 

További feltételek Személyi: földrajz szakos tanár 
Tárgyi: tematikus képgyűjtemény, országokat bemutató filmek, filmrészle-
tek, digitális tananyag, digitális tábla, számítógép internetes hozzáféréssel, 
projektor, vetítőfelület. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fejlett országok felelősségének felismertetése a perifériatérségek prob-
lémáinak mérséklésében, a nemzetközi összefogás szükségességének belá-
tása. A földi gazdasági erőtér folyamatos átrendeződésének felismertetése, 
az okok megértetése. Világunk természeti és társadalmi – kulturális sokszí-
nűségének felismertetése, ez ezekben rejlő értékek megőrzése iránti fele-
lősség kialakulása. Nyitottság más országok természeti és kulturális értéke-
inek megismerése iránt. A Föld közeli és távoli országaival kapcsolatos 
hírek, információk értelmezése, érdeklődés a közösséget, az egész emberi-
séget érintő témák, események megismerése iránt. Az általános emberi 
jogok (pl. az egészséges környezethez, a tanuláshoz való jog) érvényesülé-
se iránti elkötelezettség, az emberi értékek iránti tisztelet kialakulása. A 
segítő szándékú, az emberi fejlődést szolgáló karitatív tevékenység tisztele-
te, illetve az ebben való közreműködés képessége. 

Ismeretek/ 
Fejlesztési követelmé-

nyek 

Ázsia 
Délnyugat-Ázsia világgazdasági jelentőségének, kulturális-vallási sokszí-
nűségének bemutatása.  
Japán meghatározó szerepének belátása Kelet- és Délkelet-Ázsia gazdasági 
fejlődésében. Délkelet-Ázsia gyorsan iparosodott országainak fejlődési 
sajátosságai. 
A feltörekvő új gazdasági hatalmak (Kína és India) fejlődésének sajátos 
vonásai.  
Ázsia elmaradott térségeinek társadalmi-gazdaság problémái. 
Amerika 
Az Amerikai Egyesült Államok szerepének bemutatása a világgazdasági és 

 



pénzügyi folyamatainak alakulásában. A gazdasági fejlődés sajátosságai, 
területi jellemzői. 
Latin-Amerika gazdasági fejlődését befolyásoló tényezők, társadalmi-
történelmi adottságok bemutatása. A gazdasági fejlődés gócpontjainak 
jellemzői. A fejlődés ellentmondásainak feltárása az adóparadicsomok 
példáján. Brazília feltörekvő gazdaságának jellemzése, a fejlődést elősegítő 
és megnehezítő tényezők kiemelése. 
Afrika 
A fejlettség területi különbségeinek bemutatása, az okok feltárása, a gazda-
sági fejlődést nehezítő tényezők elemzése. Észak-Afrika és trópusi Afrika 
földrajzi adottságainak összehasonlítása, a társadalmi-gazdasági felzárkó-
zás lehetőségeinek példái. A Dél-Afrika (Dél-afrikai Köztársaság) fejlődé-
sében szerepet játszó tényezők bemutatása. 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Tanári magyarázat. 
Gyűjtőmunka. 
Kép és szöveges források elemzése. 
Szövegalkotási feladatok megoldása. 
Kiselőadás. 
Vita. 

Kapcsolódási pontok Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: ókori öntözéses kultú-
rák (Egyiptom, Mezopotámia, India, Kína), világvallások 
gyarmatosítás, nagy földrajzi felfedezések, az Amerikai Egyesült Államok 
megalakulása. 
Magyar nyelv és irodalom: útleírások, tájleírások. 
Művészetek: távoli tájak népeinek kulturális értékei. 
Informatika: digitális információforrások használata, informatikai eszközök 
használata. 
Etika: más kultúrák értékeinek tisztelete. 

Taneszközök Útikönyvek, albumok, zenei CD-k, filmek 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Világgazdasági centrum, periféria, gyarmatosítás, japán csoda, posztin-
dusztriális társadalom, technopolisz, hightech ágazat, K+F, duális gazda-
ság, demográfiai válság, feltörekvő ország, üdülősziget, adóparadicsom, 
ültetvény, farmgazdaság, eladósodás, adósságválság, éhségövezet, OPEC. 

Topográfiai ismeretek Fülöp-szigetek, Indonézia, Irak, Irán, Malajzia, Tajvan. 
Algéria, Csád, Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Guinea, Kenya, Libéria, 
Líbia, Marokkó, Nigéria, Tunézia.  
Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Bolívia, Chile, Brazília, Kanada, 
Kuba, Mexikó, Panama, Venezuela. 
Abuja, Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó, Pretoria. 
Atlanta, Brazíliaváros, Buenos Aires, Caracas, Chicago, Dallas, Havanna, 
Houston, Los Angeles, Mexikóváros, Montréal, New Orleans, New York, 
Ottawa, Rio de Janeiro, San Francisco, São Paulo, Seattle, Washington. 
Adóparadicsomok és üdülő szigetek példái. 

 
 
 
 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei Órakeret 
8+1+3 óra 

Előzetes tudás Az egyes kontinensek, országok feldolgozása során megismert konkrét 
környezeti problémák. Magyarország környezeti állapota, védendő termé-
szeti és társadalmi-kulturális értékei. A Világörökség részeként megneve-
zett értékek. A geoszférák környezeti problémái. 

 



További feltételek Személyi: földrajz szakos tanár 
Tárgyi: környezeti atlasz, filmrészletek, digitális tananyag, digitális tábla, 
számítógép internetes hozzáféréssel, projektor, vetítőfelület. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértetése, hogy a természeti és a társadalmi-gazdasági folyama-
tok közötti egyensúly megőrzése, a környezettudatos termelés és fogyasztás 
elvének érvényesülése Földünk jövője szempontjából alapvető fontosságú. 
A lokális folyamat – globális következmény elv értelemében az egyén és a 
helyi közösségek felelősségének beláttatása. Folyamatos tájékozódás igé-
nye a környezeti témában, a környezetbarát termékek, eljárások megisme-
rése iránti igény kialakulása. A témához kapcsolódó médiában elhangzó 
információk kritikus értelmezésének képessége. Törekvés a fogyasztási 
szokások környezeti szempontokat szem előtt tartó átalakítására, a tudatos 
fogyasztói magatartásra baráti és családi körben egyaránt. A természetes 
környezet, a természetes tájak és életközösségek sokszínűségében rejlő 
szépség felismertetése, ennek megőrzését segítő magatartásforma kialaku-
lása. A témában megszerzett ismeretek tudatos alkalmazásának képessége a 
mindennapi életben, és majd később a munka világában. 

Ismeretek/ 
Fejlesztési követelmé-

nyek 

A globálissá váló környezetszennyezés és következményei 
Az egyes szférákat ért környezetkárosító hatások rendszerezése, az össze-
függések feltárása, a lokális szennyeződés globális következményeinek 
igazolása példákkal.  
A környezetkárosodás életkörülményekre, életminőségre gyakorolt hatásá-
nak bemutatása.  
Demográfiai és urbanizációs válság 
A népességrobbanás kialakulása és következményei, a folyamat összefüg-
géseinek, területi jellemzőinek feltárása.  
A nagyvárosok terjeszkedése - az urbanizációs folyamatok területi jellem-
zőinek, ellentmondásainak, társadalmi-gazdasági következményeinek feltá-
rása példák alapján.  
Élelmezési válság 
Az élelmiszertermelés és -fogyasztás területi ellentmondásainak felismeré-
se. A fokozódó mezőgazdasági termelés környezeti hatásainak igazolása 
konkrét példákkal. 
A bioszféra és a talaj sérülékenységének felismerése. A genetikailag módo-
sított termékek előállításának, elterjedésének lehetséges hatásai. A biogaz-
dálkodás jellemzése.  
A mind nagyobb mértékű fogyasztás és a gazdasági növekedés következmé-
nyei 
A nyersanyag- és energiaválság kialakulásának folyamata. Az energia- és 
nyersanyag-hatékony gazdálkodás lényegének megismerése. Az alternatív 
energiaforrások hasznosítási problémáinak feltárása.  
A környezeti szempontok érvényesíthetőségének bemutatása a termelésben 
és a fogyasztásban. A fogyasztói társadalom, illetve a tudatos fogyasztói 
magatartás jellemzőinek összegyűjtése és összevetése.  
A hulladékkezelés és a hulladékgazdálkodás: a különböző megoldási lehe-
tőség összevetése.  
A környezet- és a természetvédelem feladatai 
Az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségei, a tevékeny közremű-
ködés példáinak bemutatása. A helyi szerveződések, illetve a regionális és 
nemzetközi összefogás példái a környezet védelme és a fenntarthatóság 

 



eléréséért.  
A legfontosabb nemzetközi szervezetek tevékenységének bemutatása, a 
főbb egyezmények, irányelvek célkitűzéseinek megismerése. A megvalósí-
tás eredményeinek és nehézségeinek feltárása. 
 

Pedagógiai eljárások, 
módszerek, szervezési 

és munkaformák 

Tanári magyarázat. 
Gyűjtőmunka. 
Kép és szöveges források elemzése. 
Szövegalkotási feladatok megoldása. 
Kiselőadás. 
Vita. 

Kapcsolódási pontok Kémia: a szennyeződésekhez kapcsolódó kémiai folyamatok, szennyező-
anyagok, gyártási folyamatok, műanyagok, égés. 
Biológia-egészségtan: környezeti ártalmak, egészséges táplálkozás, hiány-
betegségek, elhízás, GMO, rendszertan, védett növények és állatok. 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: demográfia, urbanizá-
ció. 
Fizika: energia, üvegházhatás, elektromágneses és radioaktív sugárzások. 
Informatika: digitális információforrások használata, informatikai eszközök 
használata. 
Etika: a jövő generációért érzett felelősség. 

Taneszközök Környezeti atlasz, statisztikai kiadványok 
Dokumentumrészletek 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Elsivatagosodás, elszikesedés, talajpusztulás, ózonritkulás, globális klíma-
változás, radioaktív szennyeződés, biodiverzitás, ivóvízellátás, vízhiány, 
népességrobbanás, élelmezési válság, urbanizációs válság, fogyó és meg-
újuló energiaforrás, energiahatékonyság, veszélyes hulladék, szelektív hul-
ladékgyűjtés, hulladék újrahasznosítása, fenntarthatóság, ENSZ, FAO, 
UNESCO, WHO, WWF, Greenpeace, kiotói egyezmény. 

Topográfiai ismeretek Környezeti világegyezmények aláírásának helyszínei. Regionális és globá-
lis hatású társadalmi-gazdasági és környezeti katasztrófák kipattanásának 
helyszínei. 

 
HT szerinti 10%: 3 óra 

• A biogazdálkodás jellemzése. 
• Az együttműködés kialakulását és elmélyítését segítő tényezők megnevezése, az ága-

zati és regionális együttműködés területei és konkrét példáinak megnevezése.  
• Az Európai Unió mint gazdasági erőtér elhelyezése a világgazdaságban. 

 

HT szerint szabadon tervezett: 19óra 
• Az egyes régiók jellemző erőforrásainak megismerése, földrajzi adottságainak értéke-

lése és összehasonlítása.  
• A társadalmi-gazdasági fejlődés és fejlettség területi különbségeinek bemutatása.  
• A társadalmi-gazdasági központok megismerése. 
• Topográfiai ismeretek gyakorlása. 
• Japán meghatározó szerepének belátása Kelet- és Délkelet-Ázsia gazdasági fejlődésé-

ben. Délkelet-Ázsia gyorsan iparosodott országainak fejlődési sajátosságai. Az Ameri-
kai Egyesült Államok szerepének bemutatása a világgazdasági és pénzügyi folyamata-
inak alakulásában. A gazdasági fejlődés sajátosságai, területi jellemzői. 

 



• Latin-Amerika gazdasági fejlődését befolyásoló tényezők, társadalmi-történelmi adott-
ságok bemutatása. A gazdasági fejlődés gócpontjainak jellemzői. Topográfiai ismere-
tek gyakorlása. 

• A gazdasági fejlődés sajátos útjai Észak-Európában és a mediterrán térségben példák 
alapján. 

• Kelet-Közép-Európa és Délkelet-Európa rendszerváltó országai: a piacgazdaságra 
történő áttérés társadalmi és gazdasági következményeinek bizonyítása. Csehország, 
Lengyelország, Szlovákia, és Románia gazdasági fejlődésének közös és egyedi voná-
sai. 

• A nyersanyag- és energiaválság kialakulásának folyamata. Az energia- és nyersanyag-
hatékony gazdálkodás lényegének megismerése. Az alternatív energiaforrások haszno-
sítási problémáinak feltárása. 

Továbbhaladás feltételei 
− Tudja használni a térképet mint földrajzi tartalmú információforrást. Képes különböző nyom-

tatott és elektronikus információhordozókból az adott témához kapcsolódó információk gyűj-
tésére, értelmezésére és feldolgozására, összegzésére, a lényegük kiemelésére.  

− Képes saját álláspontja megfogalmazására, érvekkel történő alátámasztására. 
− Képes alapvető összefüggések és törvényszerűségek megfogalmazására a Földünkre jellemző 

társadalmi-gazdasági folyamatokkal kapcsolatban.  
− Tudja elhelyezni az egyes integrációkat, országcsoportokat és példa országokat a világ társa-

dalmi-gazdasági folyamataiban, tud példákat mondani az egyes térségék, illetve országok vi-
lággazdaságban betöltött szerepére.  

− Képes értékelni az egyes térségek eltérő társadalmi-gazdasági adottságait és az adottságok je-
lentőségének időbeli változásait. Képes ismereteik alkalmazására a mindennapi életben elő-
forduló pénzügyi-közgazdasági folyamatok értelmezésében.  

− Tud egyszerű gazdasági problémákhoz kapcsolódó számítási feladatokat megoldani. Ismeri a 
globalizálódó világgazdaság jellemző vonásait, és ellentmondásait.  

− El tudja helyezni hazánkat a világgazdaság folyamataiban, az Európai Unióban. Tudja példák-
kal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok környezetkárosító hatását, a lokális prob-
lémák globális következmények elvének érvényesülését.  

− Ismeri az egyén szerepét és lehetőségeit, illetve a nemzetközi összefogás fontosságát a kör-
nyezeti problémák mérséklésben.   

− Ismeri, és el tudja helyezni a térképen a témakörökhöz kapcsolódó topográfiai fogalmakat. 
Meg tudja fogalmazni tényleges és viszonylagos földrajzi fekvésüket, ismeri a tananyagban 
meghatározott, hozzájuk kapcsolódó tartalmakat, jellemzőket.   

A fejlesztés várt eredményei a ciklus végén 
A tanulók legyenek képesek a különböző szempontból elsajátított földrajzi (általános és leíró termé-
szet-, illetve társadalom-, valamint gazdaságföldrajzi) ismereteik szintetizálására. Rendelkezzenek 
valós képzetekkel a környezeti elemek méreteiről, a számszerűen kifejezhető adatok és az időbeli vál-
tozások nagyságrendjéről. Legyenek képesek a térkép információforrásként történő használatára.  Is-
merjék fel a Naprendszer felépítésében, a bolygók mozgásában megnyilvánuló törvényszerűségeket. 
Tudjanak tájékozódni a földtörténeti időben, ismerjék a kontinenseket felépítő nagyszerkezeti egysé-
gek kialakulásának időbeli rendjét, földrajzi elhelyezkedését. Legyenek képesek megadott szempontok 
alapján bemutatni az egyes geoszférák sajátosságait, jellemző folyamatait és azok összefüggéseit. Lás-
sák be, hogy az egyes geoszférákat ért környezeti károk hatása más szférákra is kiterjedhet. Legyenek 
képesek a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló összefüggések bemutatására. Legyenek 
képesek alapvető összefüggések felismerésére és megfogalmazására az egész Földre jellemző társa-
dalmi-gazdasági folyamatokkal kapcsolatosan. Tudják elhelyezni az egyes országokat, 
országcsoportokat és integrációkat a világ társadalmi-gazdasági folyamataiban. Legyenek képesek 
összevetni és értékelni az egyes térségek, illetve országok eltérő társadalmi-gazdasági adottságait. 

 



Ismerjék fel a globalizáció gazdasági és társadalmi hatását, ellentmondásait. Ismerjék a monetáris 
világ jellemző folyamatait, azok társadalmi-gazdasági hatásait.  

 

Ismerjék hazánk társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemzőit, a gazdasági fejlettség területi különb-
ségeit és ennek okait. Tudják elhelyezni hazánkat Európa és a világ gazdasági folyamataiban. Tudják 
példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok környezetkárosító hatását, a lokális problé-
mák globális következmények elvének érvényesülését. Tudjanak érvelni a fenntarthatóságot szem előtt 
tartó gazdaság, illetve gazdálkodás fontossága mellett. Ismerjék fel az egyén szerepét és lehetőségeit a 
környezeti problémák mérséklésben. Legyenek képesek természet-, illetve társadalom- és gazdaság-
földrajzi megfigyelések elvégzésére, a tapasztalatok rögzítésére és összegzésére. Legyenek képesek 
különböző nyomtatott és elektronikus információhordozókból földrajzi tartalmú információk gyűjtésé-
re és feldolgozására, az információk összegzésére, a lényeges elemek kiemelésére. Ennek során alkal-
mazzák digitális ismereteiket. Legyenek képesek véleményüket a földrajzi gondolkodásnak megfele-
lően megfogalmazni, logikusan érvelni. Tudják alkalmazni ismereteiket földrajzi tartalmú problémák 
megoldása során a mindennapi életben. Tudják földrajzi ismereteiket felhasználni különböző döntés-
helyzetekben, illetve választott szakmájukhoz kapcsolódóan. Legyenek képesek társakkal való 
együttműködésre a földrajzi-környezeti tartalmú feladatok megoldásakor. Alakuljon ki bennük az 
igény arra, hogy későbbi életük folyamán önállóan gyarapítsák tovább földrajzi ismereteiket. 

 

Legyenek képesek topográfiai tudásuk alkalmazására más tantárgyak tanulása során, illetve a minden-
napi életben. Ismereteik alapján biztonsággal tájékozódjanak a földrajzi térben, illetve az azt megjele-
nítő különböző térképeken. 
 
 
 
 

 



 
11. évfolyam 

Évi óraszám: 72 óra 
HT szerinti emelt szintű: 72 óra 
Célok, feladatok 
A földrajzi tartalmak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodása, helyi, 
regionális és globális szemlélete. Megértik, hogy a természet egységes egész, a Föld egységes, de ál-
landóan változó rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lényként él, és ez megköveteli 
az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást. A műveltségi terület minden jelenséget és folyamatot tér- 
és időbeli változásában, folytonos átalakulásában mutat be, megláttatva azok okait és lehetséges kö-
vetkezményeit. Így fokozatosan kialakulhat a tanulók felelős magatartása a szűkebb és a tágabb termé-
szeti, illetve társadalmi környezet iránt. A globalizálódó gazdasági, társadalmi és környezeti folyama-
tok értékelésével lehetővé válik, hogy a tanulók megismerjék az emberiség egész bolygónkra kiterjedő 
természetátalakító tevékenységét, az ebből fakadó, szintén világméretű természeti és társadalmi prob-
lémákat úgy, hogy egyben használható támpontokat kapjanak e problémák megoldásainak következő 
évtizedekben várható irányaihoz is. 
 
A tartalmi elemek feldolgozása a szűkebb és tágabb környezetünkről megszerzett ismeretek bővítése 
mellett nagymértékben hozzájárul a tanulók képességeinek fejlődéséhez. A különféle szóbeli és írásbe-
li ismeretközvetítő, illetve értékelési módszerek alkalmazásával segíti az anyanyelvi kommunikáció 
fejlődését. Az Európai Unió, valamint a távoli országok természeti és társadalmi-gazdasági sajátossá-
gainak bemutatásával hozzájárul az eltérő kultúrák megismerése iránti igény, a nyitott és befogadó 
magatartás, illetve szemléletmód kialakulásához. Mindezt úgy valósítja meg, hogy közben elősegíti a 
természeti és a kulturális értékek iránti tisztelet, illetve a következő nemzedékek számára történő meg-
őrzésük iránti igény kialakulását. Ezzel hozzájárul a felelős és tudatos környezeti magatartás, a jövő 
generáció érdekeit is szem előtt tartó gondolkodás fejlődéséhez. A más anyanyelvű országok és kultú-
rák megismerése elősegítheti a tanulókban az adott célnyelven történő kommunikáció igényének ki-
alakulását, ez pedig megkönnyítheti az idegen nyelvi kommunikáció fejlődését. 
 
A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhető kölcsönhatások 
feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet és gondolkodásmód kialaku-
lásához. Szüntelenül változó és globalizálódó világunk természeti, környezeti és társadalmi-gazdasági 
folyamatainak megismeréséhez és megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás és informá-
ciószerzés, valamint a nyitott gondolkodás. Ezért a tartalmi elemek elsajátítása elképzelhetetlen a tanu-
lók egyre önállóbbá váló információszerző tevékenysége nélkül. Így a tanítási-tanulási folyamatban 
nagy hangsúlyt kap az információszerzés és -feldolgozás képességének fejlesztése, különös tekintettel 
a digitális világ nyújtotta lehetőségek felhasználására. A tanítási-tanulási folyamat kiemelt célja a fo-
lyamatos önképzés iránti igény, valamint az élethosszig tartó tanulás képességének kialakítása. Hazánk 
és a világ társadalom-földrajzi jellemzőinek bemutatásával a műveltségi terület elősegíti a szociális és 
állampolgári kompetencia fejlődését. Napjaink társadalmi-gazdasági folyamatainak megismertetése 
nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók a gazdasági élet eseményeiben eligazodó aktív, krea-
tív, rugalmas és vállalkozóképes állampolgárrá válhassanak. A tantárgy komplex ismeretanyaga révén 
segíti a tanulók pályaválasztását, eligazodását a munka világában, illetve felkészíti őket a szakirányú 
felsőfokú tanulmányokra. Hozzájárul ahhoz, hogy az iskolából kilépő diákok képesek legyenek felelős 
döntéshozatalra az állampolgári szerep gyakorlása során. Az egyes tartalmi egységek végén található 
fogalmak, illetve topográfiai követelmények az általános iskolában elsajátított tananyagra épülnek, és 
feltételezik azok ismeretét, az ott megnevezettek közül csak a középiskolai tananyag feldolgozása 
szempontjából meghatározó jelentőségű fogalmakat ismételtük meg. Ezek újbóli felsorolása a fogal-
mak – a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő – tartalmi-szemléleti elmélyítésére utal. 
 
 
 

 



Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél A Föld kozmikus környezete Órakeret 

 7 óra 

Előzetes tudás 
A Föld mint égitest jellemzői. A Föld mozgásai és azok következményei (nap-
szakok, évszakok váltakozása, időszámítás). Alapvető tájékozottság a térbeli 
és az időbeli nagyságrendekben.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A modellhasználat fejlesztése a Naprendszer keletkezéséről és felépítéséről 
alkotott elképzelések tudománytörténeti jelentőségének megértésén keresztül.  
A csillagászati térben való tájékozódási képesség fejlesztése, helyes elképzelés 
kialakítása a csillagászati adatok (távolságok) nagyságrendjéről.  
Az elvont gondolkodás fejlesztése az egyedi és közös jellemzők felismerteté-
sével a Föld és kőbolygó szomszédainak példáján. A rendszerfogalom fejlesz-
tése a Naprendszer felépítésében megfigyelhető törvényszerűségek felismeré-
sével.  
A Föld mozgásaiból adódó jelenségek törvényszerűségeinek felismertetése, 
bolygónk életére gyakorolt hatásának megértetése.  
A tudományos és az áltudományos elméletek közötti különbség megvilágítása 
az asztrológia (csillagjóslás) példáján. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A csillagászati ismeretek fejlődése. 
A geo- és a heliocentrikus világkép, a bolygómozgás törvényszerűségei.  
A csillagképek látszólagosságának megértése, néhány ismertebb csillagkép 
mitológiai eredettörténetének ismerete. 
A Világegyetem. 
A Világegyetem (Univerzum), a Tejútrendszer (Galaxis) és a Naprendszer 
kapcsolata és méretei. 
A Világegyetem keletkezésével kapcsolatos legfontosabb elméletek bemu-
tatása. A csillagfejlődés áttekintése. 
A Naprendszeren kívüli bolygók (exobolygók) kutatásának új eredményei. 
A Naprendszer tagjai, felépítésének törvényszerűségei, az égitestek osztá-
lyozása.  
A Nap, mint csillag szerkezete, jellemző folyamatainak bemutatása.  
A naptevékenység földi hatásai példák alapján. 
A Föld-típusú (kőzet-) és a Jupiter-típusú (gáz-) bolygók jellemzőinek ösz-
szehasonlítása, a törpebolygó, mint égitesttípus magyarázata, kisbolygók, 
üstökösök, meteorok, meteoritok jellemzése. 
Az űrkutatás szerepe a Naprendszer megismerésében. 
Az űrkutatás legfontosabb mérföldköveinek és eszközeinek, űrkutatás ma-
gyar vonatkozású eredményeinek megismerése.  
A műholdak gyakorlati jelentőségének példái.  
A Föld mint égitest. 
A tengely körüli forgás és Nap körüli keringés következményeinek össze-
kapcsolása az ember életére gyakorolt hatásokkal. 
A periodikusan ismétlődő jelenségek és az időszámítás összekapcsolása, a 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: az ó- és a középkor 
tudományos gondolko-
dása. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: mitológia. 
 
Fizika: a bolygómozgás 
törvényei, a tömegvon-
zás törvénye, forgómoz-
gás, viszonyítási rend-
szer, a csillagok energia-
termelése, elektromágne-
ses sugárzás, részecske-
sugárzás, nyomás, hő-
mérséklet, erő-ellenerő, 
űrkutatás. 
 
Kémia: hidrogén, héli-
um, gázok. 
 
Matematika: logika, 
matematikai eszköz-
használat. 
 
Biológia-egészségtan: az 
élet fogalma, fotoszinté-
zis. 
 
Informatika: digitális 

 



helyi és a zónaidő megkülönböztetése, gyakorlatjelentőségük belátása, al-
kalmazása egyszerű számítások során. 
A Vénusz, a Mars és a Föld felszíni és légköri folyamatainak összehasonlí-
tása.  
A Hold.  
Jellemzése; mozgásai földi hatásainak, a holdfázisok és a fogyatkozások 
kialakulásának magyarázata.  
a holdkutatás eredményeinek bemutatása internetről gyűjtött információk 
alapján. 

információforrások 
használata, informatikai 
eszközök használata. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Világegyetem, Tejútrendszer, Naprendszer, csillagászati egység, kőzetbolygó 
(Föld-típusú bolygó), gázbolygó (Jupiter-típusú bolygó), tengely körüli forgás, 
keringés, földrajzi koordinátarendszer, helyi és zónaidő, holdfázis, nap- és hold-
fogyatkozás, űrállomás. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél A földi tér ábrázolása Órakeret: 

9 óra 

Előzetes tudás 
A térkép és a földgömb fogalma, ábrázolása és méretaránya. Szemléleti tér-
képolvasás.  
A földrajzi fokhálózat elemeinek használata, tájékozódás a fokhálózat segítsé-
gével.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A logikai térképolvasás képességének kialakítása; gyakorlottság kialakítása 
különböző típusú térképek információforrásként való használatában (közölt 
információk felismerése, értelmezése, felhasználása).  
A modern technikai rendszerek szerepének bemutatása a Föld megismerésében 
és gyakorlati célok megvalósításában.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A térkép 
A térképkészítés fejlődése, a modern térképkészítés elvei. 
A földrajzi fokhálózat értelmezése és használata; a vetület fogalma, a legel-
terjedtebb vetülettípusok és jellemzőik összehasonlítása, alkalmazhatósá-
guk korlátai. 
A térképek csoportosítása méretarány és tartalom alapján; a domborzat 
háromdimenziós ábrázolásának lehetőségei. 
Térképvázlatok és egyszerű keresztmetszeti ábrák készítése. 
 
Tájékozódás a térképen és a térképpel 
Távolság- és magasságmeghatározási és a méretarányhoz kapcsolódó szá-
mítási feladatok megoldása különböző méretarányú térképeken. 
Tájékozódási, számítási feladatok megoldása a fokhálózat használatával.  
A terepi tájékozódás eszközei és gyakorlata, a térképi ismeretek alkalmazá-
sa mindennapi tájékozódási helyzetekben. 
 

 

Matematika: arányszámí-
tás, mértékegységek. 
 
Informatika: adat, infor-
máció, adatbázis, digitá-
lis információforrások 
használata, informatikai 
eszközök használata. 
 
Fizika: elektromágneses 
sugárzás, űrkutatás, mes-
terséges égitestek. 

 



Távérzékelés és térinformatika 
A műholdak csoportosítása pályatípus és feladat alapján, földmegfigyelő 
műhold-családok; a műholdfelvételek típusai és alkalmazásuk lehetőségei, 
földi képződmények, jelenségek azonosítása műholdfelvételeken.  
A GPS működési elve és jelentősége; a földrajzi információs rendszer 
(GIS) fogalma, jelentőségének igazolása mai térbeli adatbázisok példáin. 
Példák gyűjtése a digitális térképi alkalmazások, illetve térinformatikai 
rendszerek mindennapi életben való sokoldalú felhasználhatóságára (pl. 
veszély előrejelzése, környezet károsodásának felismerése). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Vetület, vetülettípus, jelrendszer, topográfiai és tematikus térkép, kis-, közepes- 
és nagy méretarányú térkép, abszolút és relatív magasság, szintvonal, helymegha-
tározás, távérzékelés. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél A Föld, mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 
A Föld alakja, felépítésének egyszerű modellje. A szárazföldek és az óceánok 
elhelyezkedése. Elemi tájékozottság a földtörténet időrendjéről. Az alapvető 
domborzati és felszínformák felismerése, jellemzőik ismerete. A leggyakoribb 
hazai üledékes és vulkáni kőzetek.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A kőzetbolygó, mint összetett, törvényszerűségek alapján változó rendszer 
bemutatása. Az oksági gondolkodás erősítése anyagok különböző körülmé-
nyek közötti eltérő fizikai viselkedésének bemutatásával. 
Helyes időképzet kialakítása időnagyságrendek összevetése, az események 
sorrendiségének felismerése révén.  
A környezet iránti felelősségérzet növelése az ásványkincs-készletek véges 
hasznosíthatóságának példáján. Olyan képesség és szemlélet kialakítása, amely 
a pozitív hatások, a lehetséges környezeti kockázatok és az egymással ütköző 
érdekek felismerésére révén hozzájárul, a tanultakat felhasználni képes, meg-
alapozott érvelés iránti igény kialakulásához.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kőzetbolygó gömbhéjainak szerkezete és ásványtani összetétele. 
A belső gömbhéjak fizikai jellemzői; a tulajdonságok változásában megfi-
gyelhető törvényszerűségek megfogalmazása.  
Az egyes gömbhéjak fő geokémiai és ásványtani jellemzői.  
A kőzetlemezek és mozgásaik következményei.  
A kontinentális és az óceáni kőzetlemezek felépítésének és legfontosabb 
tulajdonságainak összehasonlítása.  
A közeledő, a távolodó és az elcsúszó kőzetlemez-szegélyek jellemző fo-
lyamatainak és következményeinek leírása konkrét példák alapján; folya-
matábrák elemzése és készítése. 
A földrengésveszélyes térségek elhelyezkedésének törvényszerűségei; a 
földrengések következményei, a cunami. A földrengések előrejelzésének 
lehetőségei és korlátai; a károk mérséklésének lehetőségei példák alapján, a 
társadalom felelős alkalmazkodása a földrengésveszélyes zónákban; a nem-
zetközi segítségnyújtás szerepének bemutatása konkrét példa alapján.  
A felszín alatti és a felszíni magmatizmus jellemzőinek bemutatása; a vul-
kánosság típusai, összefüggésük a kőzetlemez-szegélytípusokkal; magyará-

Kémia: szerves és szer-
vetlen vegyületek, keve-
rék, ötvözet, ásványok, 
kőszén, szénhidrogén, 
halmazállapotok. 
 
Biológia-egészségtan: 
élő anyag, evolúció, 
rendszertan. 
 
Matematika: térbeli 
mozgások elképzelése 
időegységek, időtartam-
mérés. 
 
Fizika: úszás, sűrűség, 
nyomás, hőmérséklet, 
erőhatások, szilárd testek 
fizikai változásai, hul-

 



zó ábrák elemzése. Az ütköző kőzetlemez-szegélyek mentén lejátszódó 
folyamatok összehasonlítása. Mélytengeri árok, peremi medence, 
ülédékfelhalmozódás, szigetív, hegységképződés (orogenezis).  
A geológiai (belső) és a földrajzi (külső) erők felszínformáló munkájának 
kapcsolata, szerepük bemutatása kontinentális és óceáni példák alapján. 
 
Ásványkincsek  
A legfontosabb kőzetalkotó ásványok felismerése, elkülönítése; a kőzetek 
csoportosítása, az egyes kőzetcsoportokhoz tartozó főbb kőzettípusok jel-
lemzése; kőzetvizsgálat, kőzetfelismerés.  
A kőzetek hasznosításának bemutatása példák alapján: közvetlen (pl. ter-
méskő) és átalakítást követő használat (pl. cement, cserép).  
Ércek és más hasznosítható ásványegyüttesek: példák gyakori ércásványok-
ra, felismerésük, elkülönítésük; magmás és üledékes ércképződés; az ércek 
gazdasági hasznosításának bemutatása példák alapján.  
Fosszilis energiahordozók: a kőszén és a szénhidrogének keletkezésének 
folyamata, gazdasági jelentőségük változása. 
A bányászatból, a szilárd földfelszín megbontásából eredő környezeti prob-
lémák. 
A nagy tömegű kőzetátalakítás (pl. cementgyártás) és a fenntarthatóság 
kapcsolatának szemléltetése; az építkezés, ércbányászat, fosszilis energia-
hordozók kitermelésének és felhasználásnak környezeti következményei 
információgyűjtés és feldolgozás alapján.  
A károkozás mérséklésének lehetőségei, a rekultiváció bemutatása példák-
ban. 
 
A talaj 
A talaj, mint a legösszetettebb és a társadalmi-gazdasági folyamatok miatt 
legsérülékenyebb környezeti képződmény jellemzése; a talajképződés fo-
lyamatának, összefüggéseinek bemutatása. 
A talaj szerkezete, szintjeinek jellemzői; az elterjedt zonális és azonális 
talajok jellemzése a kialakításában szerepet játszó tényezők bemutatásával.  
Példák megnevezése a fenntarthatóság és a talaj kapcsolatára különböző 
éghajlati övekben; a talaj környezeti hatásjelző szerepének és a talajpusztu-
lás mérséklési lehetőségeinek bemutatása példák alapján. 
 
Földtörténet 
A kormeghatározás módszerei, a módszerek szerepének összehasonlítása. 
A földtörténeti időskála elemzése; eon, idő, időszak, kor időegységek rend-
szere. 
A Föld belső és felszíni fejlődésének legfontosabb eseményei, azok nyomai 
bolygónkon; az élet elterjedésének legfontosabb lépcsői, az élet visszahatá-
sa a földrajzi, és ezen keresztül a geológiai folyamatokra, a környezet vál-
tozásának mérföldkövei; konkrét példák megnevezése, területi előfordulá-
suk bemutatása.  

lámterjedés. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: szövegelemek idő-
rendjének felismerése.  
 
Etika: az erőforrásokkal 
való etikus gazdálkodás, 
egyéni és társadalmi 
érdek. 
 
Informatika: digitális 
információforrások 
használata, informatikai 
eszközök használata. 

 



Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Geoszféra, földköpeny, asztenoszféra, geotermikus gradiens, kőzetlemez-mozgás, 
hegységképződés, földrengés, vulkanizmus, szerkezeti mozgás; kőzetalkotó ás-
vány, magmás, üledékes és átalakult kőzet, ércásvány, ércképződés, agyagásvány, 
geokémiai körforgás; nagyszerkezeti elem, domborzati forma, rekultiváció; kor-
meghatározás, földtörténeti eon, idő, időszak, kor. 

Topográfiai isme-
retek 

Gondwana, Pangea, Tethys. Ősföldek (pajzsok) tanult példái. A Kaledóniai-, a 
Variszkuszi-, a Pacifikus-, az Eurázsiai-hegységrendszer tanult tagjai.  
Fuji, Vezúv, Etna, Hawaii-szigetek, Teleki-vulkán, Mt. Pelée, Mount St. Helens.  

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél A légkör földrajza Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 
Időjárási elemek és jelenségek felismerése. A felmelegedés, a víz körforgása és 
halmazállapot-változásai. Az időjárási elemek térbeli és időbeli változásai. A 
Föld gömb alakjának következményei, az éghajlati övezetesség kialakulásának 
okai, az egyes éghajlatok előfordulásának területi példái. Éghajlati diagram.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a légköri folyamatokat alakító tényezők 
közötti kölcsönhatások alapján. A légkör mint rendszer folyamatainak a Föld 
egészére gyakorolt hatásának bemutatása. Igény és képesség kialakítása a tevé-
keny, felelős környezeti magatartásra az emberi tevékenység légköri folyama-
tokra gyakorolt hatásainak bemutatásával, a személyes felelősség és cselekvés 
szükségességének felismertetésével. A lokális és a globális kapcsolatának be-
láttatása a helyi károsító folyamatok globális veszélyforrásokká válásának pél-
dáján. Az időjárás okozta veszélyhelyzetek felismertetése, a helyes és mások 
iránt is felelős cselekvés képességének kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A légkör anyagai és szerkezete  
 A légkört felépítő anyagok csoportosítása, az egyes anyagok légköri 

folyamatokban betöltött szerepének megismerése. 
 A légkör tartományainak jellemzése, jellemzőik összehasonlítása, szerepük 

értékelése a földi élet és a gazdaság szempontjából.  
  

A levegő felmelegedése 
 A levegő felmelegedésének folyamata, törvényszerűségei; folyamatábra 

elemzése, hőmérséklet változásához kapcsolódó egyszerű számítási felada-
tok megoldása. 

 A felmelegedést meghatározó és módosító tényezők, hatásuk gazdasági-
energetikai hasznosíthatóságának példái.  

  
A felhő- és csapadékképződés 
A felhő- és csapadékképződés feltételei, összefüggései, a folyamat bemuta-
tása. 
A levegő nedvességtartalmához és a csapadékképződéshez kapcsolódó 
számítási feladatok megoldása. 
A talaj menti és a hulló csapadékok típusainak jellemzése, a csapadék gaz-
dasági jelentőségének ismertetése példákkal. 
 

 

Kémia: gázok jellemzői, 
gáztörvények, a víz 
tulajdonságai, kémhatás, 
kémiai egyenletek, lég-
nyomás, hőmérséklet, 
áramlások, savas eső. 
 
Fizika: gáztörvények, 
kicsapódás, légnyomás, 
hőmérséklet, sűrűség, 
áramlások, sebesség, 
üvegházhatás. 
 
Biológia-egészségtan: 
légzés, keringés, légúti 
betegségek, allergia. 
 
Matematika: százalék-
számítás, matematikai 
eszköztudás alkalmazá-
sa. 
 
Informatika: digitális 
információforrások 
használata, informatikai 

 



A levegő mozgása 
A légnyomás változásában szerepet játszó tényezők megnevezése; a lég-
nyomás és a szél kialakulásának összefüggései.  
A nagy földi légkörzés rendszerének bemutatása; a szélrendszerek jellem-
zése. 
A monszun szélrendszer kialakulásában szerepet játszó tényezők bemuta-
tása, a mérséklet és a forró övezeti monszun összehasonlítása; a jellegzetes 
helyi szelek és a mindennapi életre gyakorolt hatásuk bemutatása példák 
alapján. 
A ciklon és az anticiklon összehasonlítása, az időjárás alakításában betöl-
tött szerepük igazolása.  
 
Időjárás, időjárási frontok 
Az időjárás és a mindennapi élet kapcsolatának bemutatása. Szöveges és 
képi időjárás-előrejelzés értelmezése; következtetés levonása időjárási 
adatokból.  
A hideg és a meleg front összehasonlítása, jellemző folyamataik bemutatá-
sa, példák a mindennapi életet befolyásoló szerepükre.  
Felkészülés az időjárás okozta veszélyhelyzetekre, a helyes és másokért is 
felelős magatartás kialakítása.  
 
A szél és a csapadék felszínformáló tevékenysége 
A felszínformáló tevékenységet befolyásoló tényezők összegyűjtése; a 
pusztító és építő tevékenység által létrehozott jellemzői formák felismeré-
se.  
A szél és a csapadék felszínformáló tevékenységének gazdasági következ-
ményei.  
 
A légszennyezés következményei 
A legnagyobb légszennyező források megnevezése; a szennyeződés életta-
ni, gazdasági stb. következményeinek bemutatása példák alapján. 
Az egyén lehetőségeinek és felelősségének feltárása a károsítás mérséklé-
sében, a légköri folyamatok egyensúlyának megőrzésében. 
Aktuális légszennyezési információk gyűjtése és feldolgozása.  

eszközök használata. 
 
Etika: az egyéni felelős-
ség felismerése, felelős 
viselkedés.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Állandó, változó és erősen változó gáz; troposzféra, sztratoszféra; üvegházhatás, a 
hőmérséklet napi és éves járása, izoterma, izobár, hőmérsékleti egyenlítő, főnszél, 
harmatpont, relatív páratartalom, felhőtípusok, talaj menti csapadék, hulló csapa-
dék; időjárás- előrejelzés, kibocsátás, szállítás, leülepedés, ózonréteg ritkulása 
(elvékonyodása), globális felmelegedés, savas csapadék, a szél pusztító és építő 
munkája. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél A vízburok földrajza Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Az óceánok és a jelentősebb 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. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A vízburokban lezajló folyamatok társadalmi-gazdasági következményeinek 
felismertetése. 
Oksági gondolkodás fejlesztése a növekvő termelés és fogyasztás által a víz-
burokban bekövetkezett változások, az emberiség további sorsát is befolyáso-
ló hatások megláttatásával.  
A személyes felelősség és cselekvés szükségességének, lehetőségeinek felis-
mertetése, a felelős környezeti magatartás iránti igény kialakítása.  
A környezeti szemlélet fejlesztése a lokális károsító folyamatok kölcsönhatás-
ok révén megvalósuló globális veszélyforrásokká válásának, valamint az 
egészséges ivóvíz biztosításának egyre nagyobb nehézségei miatt elengedhe-
tetlen ésszerű, takarékos vízfelhasználás beláttatásával. A vízburok folyamatai 
által okozott veszélyhelyzetek felismertetése és a helyes, mások iránt is felelős 
cselekvés képességének kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A vízburok tulajdonságai és mozgásai 
A vízburok tagolódása, az elemek kapcsolódásának, egymáshoz való viszo-
nyának megértése (világtenger, óceánok, tengerek); a tengerek típusainak, 
jellemzőinek bemutatása példák alapján. 
A sós és az édes víz eltérő tulajdonságai, következményeinek bemutatása. 
A tengervíz sótartalmát befolyásoló tényezők földrajzi összefüggéseinek 
értelmezése. 
A hullámzás kialakulása és jellemzői, kapcsolata a parttípusokkal.  
A tengeráramlást kialakító tényezők összefüggéseinek bemutatása; a hideg 
és a meleg tengeráramlások példái; a tengeráramlás éghajlat-módosító sze-
repének bemutatása példákban. A tengerjárást kialakító tényezők összefüg-
gései, a jelenség kapcsolata a torkolattípusokkal. 
 
A felszín alatti vizek 
A felszín alatti vizek típusai, kialakulásuk folyamatának, összefüggéseinek 
bemutatása. 
Az egyes víztípusok jellemzése, gazdasági jelentőségük megismertetése 
példák alapján; veszélyeztetettségük okainak és következményeinek feltá-
rása.  
 
A felszíni vizek 
A vízgyűjtő terület, a vízállás, a vízjárás és a vízhozam összefüggéseinek 
felismerése. 
A tómedencék kialakulásának típusai példák alapján; a tavak pusztulásához 
vezető folyamatok, illetve azok összefüggéseinek bemutatása. 
 
A víz és a jég felszínformáló munkája 
A tenger és a folyóvíz felszínformáló munkáját befolyásoló tényezők meg-
ismerése; épülő és pusztuló tengerpartok jellemzése; a folyók építő és pusz-
tító munkája következményeinek bemutatása, felszínformálási összefüggé-

Kémia: víz, oldatok, 
oldódás, szénsav, nitrá-
tok. 
 
Fizika: nyomás, áramlá-
sok, tömegvonzás, ener-
gia. 
 
Biológia-egészségtan: 
eutrofizáció, vízi életkö-
zösségek. 
 
Informatika: digitális 
információforrások 
használata, informatikai 
eszközök használata.  
 
Etika: az erőforrásokkal 
való etikus gazdálkodás, 
egyéni és társadalmi 
érdek, az egyéni felelős-
ség felismerése, önkén-
tes segítőmunka. 

 



seinek megismerése. 
A belföldi és a magashegységi jég felszínformáló munkájának összevetése, 
jellemzése.  
Jellemző felszínformák felismerése képeken, következtetés kialakulási fo-
lyamatra. 
 
A karsztosodás 
A karsztosodás folyamatának bemutatása, a tényezők közötti összefüggések 
felismerése.  
A felszíni és felszín alatti karsztformák jellemzése; a jellemző felszínfor-
mák felismerése képeken, terepen, következtetés a kialakulás folyamatára. 
 
A vízburok, mint gazdasági erőforrás 
A vízgazdálkodás feladatainak értelmezése; az ár- és belvízvédelem szere-
pének bemutatása hazai példákon; a veszélyhelyzetek kialakulásához veze-
tő folyamatok megismerése; helyes és felelős magatartás veszélyhelyzetek-
ben.  
A gazdaság vízigénye: kommunális és ipari vízellátás, öntözés, a vízenergia 
hasznosításának lehetőségei és korlátai.  
A vízi szállítás jellemzői; a víz, mint idegenforgalmi tényező bemutatása 
hazai és nemzetközi példákon. 
 
A vízburok környezeti problémái 
A legnagyobb szennyező források megnevezése; a szennyeződés élettani, 
gazdasági stb. következményeinek bemutatása példák alapján; az egyén 
lehetőségeinek és felelősségének feltárása a károsítás mérséklésében, a 
vízburok egyensúlyának megőrzésében. 
Az öntözés okozta környezeti problémák bemutatása.  
Az ivóvíz-biztosítás nehézségeinek és következményeinek, a vízzel való 
takarékosság lehetőségeinek megismerése információgyűjtés és feldolgozás 
alapján. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Világtenger, beltenger, peremtenger, fajhő, talajvíz, belvíz, rétegvíz, hévíz, víz-
rendszer, fertő, mocsár, láp, eutrofizáció, lefolyástalan terület, épülő tengerpart, 
pusztuló tengerpart, szakaszjelleg, gleccser, moréna, karsztjelenség, karsztforma.  

Topográfiai isme-
retek 

Az óceánok és tengerek, tavak, folyók tanult példái.  
Karib (Antilla)-tenger, Csád-tó, Niger, Tanganyika-tó, Szt. Lőrinc-folyó; Eufrá-
tesz, Holt-tenger, Jenyiszej, Léna, Ebro, Elba, Fekete-tenger, Rajna, Genfi-tó, 
Gyilkos-tó, Odera, Olt, Szent Anna-tó, Vág, Visztula, Bodrog, Hernád, Mura, 
Szamos, Száva, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó. Golf-, Észak-atlanti-, Labrador-, 
Humboldt-, Oja-shio-, Kuro-shio-áramlás. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél A földrajzi övezetesség Órakeret  

12 óra 

Előzetes tudás Az éghajlat és az időjárás fogalma, az éghajlati elemek felismerése. 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 földrajzi övezetek egyedi 
jellemzői, az övezetekhez kötődő tipikus tájak. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a földrajzi övezetességet kialakító tényezők 
közötti ok-okozati kapcsolatrendszerek megértetésével, az éghajlat más földraj-
zi tényezők alakításában meghatározó jelentőségének, a természeti adottságok 
és a mezőgazdasági tevékenység közötti, az éghajlat és a táplálkozás, a napi 
életvitel közötti összefüggések felismertetésével.  
A rendszerszemlélet fejlesztése a földrajzi övezetesség elemeinek megismerése 
során.  
Annak megértése, hogy az egyes elemekben bekövetkező változások az egész 
bolygónkra kiterjedő övezetesség rendszerének megbomlásához is vezethetnek 
és átalakíthatják, illetve létében veszélyeztethetik az egyes társadalmak élette-
rét.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szoláris és a valódi éghajlati övezetesség 
A szoláris éghajlati övezetesség kialakulása törvényszerűségeinek, a valódi 
éghajlati övezetességgel való kapcsolatának, az övezetességet kialakító és 
módosító tényezők szerepének értelmezése, összefüggéseinek feltárása.  
Az övezetesség rendszerének megerősítése; az éghajlati és a földrajzi öve-
zetesség közötti különbség indoklása.  
A talajtípusok övezetes elrendeződésének bemutatása, az egyes övezetek-
hez kapcsolódó meghatározó zonális talajtípusok jellemzése.  
 
A forró, a mérsékelt és a hideg földrajzi övezet 
Az övezetek kialakulása, elrendeződése, az ebben rejlő törvényszerűségek 
és összefüggések feltárása; az övezetek tagolódásának törvényszerűségei. 
Az éghajlati jellemzők változásában megfigyelhető törvényszerűségek fel-
tárása, más elemekkel való összefüggéseinek bemutatása. 
A természetföldrajzi adottságok és az életmód, illetve gazdálkodás kapcso-
latának bemutatása; az összefüggések, ok-okozati kapcsolatok feltárása. 
Övezeteket veszélyeztető környezeti problémák és következményeik bemu-
tatása.  
A függőleges övezetesség 
A kialakulás összefüggéseinek, törvényszerűségeinek bizonyítása.  
A függőleges övezetességben megnyilvánuló területi különbségek bemuta-
tása példák alapján. 

Fizika: meteorológiai 
jelenségek fizikai alap-
jai. 
 
Matematika: modellek és 
diagramok megértése, 
adatleolvasás. 
 
Biológia-egészségtan: 
életfeltételek, életközös-
ségek, biomok, ökológiai 
kapcsolatrendszerek, 
talaj, az élővilág rend-
szerezése. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: szövegegységek 
közötti tartalmi különb-
ségek felismerése. 
 
Etika: más kultúrák irán-
ti érdeklődés. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szoláris és valódi éghajlati övezetesség, földrajzi övezetesség, övezet, öv, terület, 
vidék; zonális talaj, természetes élővilág, függőleges övezetesség, erdőhatár, hó-
határ. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Társadalmi folyamatok a 21. század elején Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás 
A hazai településtípusok legfontosabb jellemzői, a különböző településtípuso-
kon élők jellemző tevékenységei. Települések és szerepköreik konkrét példái. 
Az egyes kontinensek, kontinensrészek, országok népességének jellemzői, 
meghatározó jelentőségű települései.  

 



A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az eltérő kultúrák értékeinek felismertetése, a kultúrák közötti párbeszéd fon-
tosságának, a vallás kultúraformáló szerepének megértetése.  
Érdeklődés és nyitottság kialakítása más vallások, kultúrák értékeinek megis-
merése iránt.  
Az idegen nyelvtudás fontosságának belátása. 
Bolygónk különböző térségeiben lejátszódó urbanizálódás eltérő vonásainak 
felismerése, a társadalmi-gazdasági fejlődéssel való összefüggésének belátása. 
A témához kapcsolódó médiahírek kritikus értelmezése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Demográfiai folyamatok a 21. század elején 
A népességszám-változás időbeli és területi különbségeinek, okainak feltá-
rása, következményeinek megfogalmazása; a fiatal és az öregedő társadal-
mak jellemzőinek összevetése, következtés társadalmi folyamatokra, prob-
lémákra.  
A népesség térbeli eloszlását befolyásoló tényezők megismerése, példák 
megnevezése ritkán és sűrűn lakott területekre.  
A népesség gazdasági aktivitás szerinti jellemzői (keresők, eltartottak). 
A demográfiai folyamatokhoz kapcsolódó egyszerű számítási feladatok 
megoldása, következtetések levonása az eredmények alapján. 
Napjaink migrációs folyamatainak megismerése, konkrét példáinak bemu-
tatása (pl. hírek, nyomtatott és digitális információforrások alapján), az 
okok feltárása. 
 
A népesség összetétele 
Az emberfajták (nagyrasszok) területi elhelyezkedésének bemutatása.  
Állam, nemzet, nemzetállam, több nemzetiségű állam, nemzeti kisebbség 
fogalmának értelmezése konkrét példák alapján.  
A nyelvi sokszínűség jellemzése, a világnyelvek szerepének megértése.  
A világvallások elterjedésének, a vallás kulturális és a társadalmi-gazdasági 
folyamatokban betöltött szerepének megismerése példák alapján.  
 
Településtípusok – urbanizáció 
A települések csoportosítása különböző szempontok alapján példákkal.  
A falu és a város fejlődésének, szerepének, jellemzőinek összehasonlítása, 
példák különböző szerepkört betöltő településekre a szerepkörök átalakulá-
sára.  
Az egyes településtípusokon élők életkörülményének, az életmódjának 
összevetése; a tanya és a farm összehasonlítása.  
A városodás és városiasodás fogalmának megismerése, kapcsoltuk megér-
tése; az urbanizációs folyamatok összehasonlítása a fejlett és a fejlődő vi-
lágban; az agglomerációk kialakulásának bemutatása konkrét példákkal; a 
nagyvárosi élet ellentmondásainak feltárása a témához kapcsolódó szemel-
vények, adatok felhasználásával.  

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: demográfiai folya-
matok; vallás, nemzeti-
ség, a városok kialakulá-
sa, urbanizáció jellem-
zői. 
 
Biológia-egészségtan: 
emberfajták. 
 
Matematika: logikus 
gondolkodás, matemati-
kai eszközhasználat. 
 
Idegen nyelvek: a nyelv-
tanulás fontossága (mo-
tiváció). 
 
Informatika: digitális 
információforrások 
használata, informatikai 
eszközök használata. 
 
Etika: a vallás szerepe, 
más kultúrák értékeinek 
elismerése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Nagyrassz, természetes szaporodás és fogyás, a népesedési folyamat szakaszai, 
népességrobbanás, korfa, fiatalodó társadalom, öregedő társadalom, születéskor 

 



várható élettartam, népsűrűség, világnyelv, világvallás, aktív és inaktív népesség, 
munkanélküliség, vendégmunkás; tanya, farm, falu, város, városszerkezet, agg-
lomeráció. 

Topográfiai isme-
retek 

Nyugat-európai, észak-amerikai és kelet-ázsiai népességtömörülés, a világvallá-
sok központjai. 

 
 
 
Földrajz emelt  
12. évfolyam 

Évi óraszám: 64 
HT szerinti emelt szintű: 64 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél A világgazdaság jellemző folyamatai Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 
Alapvető gazdasági fogalmak: gazdaság, ipar, mezőgazdaság, szolgáltatás 
bevétel, kiadás adósság. A család, mint a legkisebb gazdasági közösség műkö-
dése. A világ meghatározó jelentőségű országainak alapvető gazdasági jellem-
zői. Magyarország gazdaságának fő vonásai 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A globalizáció fogalmának megértetése, a jellemzők, a mozgatórugók, a fo-
lyamat ellentmondásainak felismertetése.  
A pénzvilág alapvető folyamatainak megértetése, intézményrendszerének 
megismertetése, az ismeretek mindennapi pénzügyi helyzetekben való alkal-
mazási képességének kialakítása. A hitelfelvétel esetleges veszélyeinek belát-
tatása.  
Érdeklődés felkeltése a napi pénzügyi-gazdasági folyamatok megismerése 
iránt. A témához kapcsolódó, médiában megjelenő hírek kritikus értelmezése. 
Pénzügyi döntések mérlegelési képességének, a vállalkozó szellemű, kreatív 
állampolgárrá válás igényének kialakítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pon-
tok 

Nemzetgazdaságok és a világgazdaság 
A nemzetgazdaságok átalakuló szerepének megértése, az állam piacgazdaság-
ban betöltött szerepének megismerése. 
A gazdasági fejlettség összehasonlítására alkalmas mutatók értelmezése, a 
területi különbségeinek példái: a centrum és periféria térségek jellemzői, kap-
csolatrendszerük sajátos vonásai. Különböző típusú statisztikai forrásokból 
gyűjtött fejlettséget tükröző adatsorok értelmezése. 
A gazdaság szerveződését befolyásoló természeti és társadalmi telepítő ténye-
zők megismerése, szerepük átalakulásának példái.  
A gazdasági szerkezet, az egyes ágazatok változó szerepének megértése, a 
gazdasági szerkezet és társadalmi-gazdasági fejlettség összefüggéseinek bemu-
tatása országpéldákon. A gazdasági és a foglalkozási szerkezet kapcsolatának 
felismerése, a foglalkozási átrétegződés bemutatása példák alapján.  
 

 

 

Történelem, társa-
dalmi és állampolgá-
ri ismeretek: az eltérő 
gazdasági fejlettség 
történelmi alapjai, 
Európa a 20. század 
második felében, 
gazdaságtörténet. 
 
Matematika: statisz-
tikai adatok értelme-
zése, kamatszámítás. 
 
Etika: a pénz szerepe 
a mindennapi élet-
ben. 
 
Informatika: digitális 
információforrások 

 



 
Integrációs folyamatok 

 Az együttműködések kialakulásában szerepet játszó tényezők értékelése; 
az integrációk fejlődési szintjeinek összehasonlítása, az együttműködés 
előnyeinek feltárása. 

 A legfontosabb nemzetközi integrációk jellemzése. 
  

A globalizáció 
A globalizáció értelmezése, feltételei, jellemzése; a transznacionális vállalatok 
(TNC) működésének, a termelésszervezés sajátosságainak bemutatása vállalat-
példákon; a globalizáció és a TNC-k kapcsolatának felismerése.  
 
A globalizáció következményeinek, mindennapi életünkre gyakorolt hatásának 
bemutatása.  
 
A monetáris világ 
A működőtőke és a pénztőke áramlásának jellemzői; a mindennapok pénzügyi 
folyamatai, a pénzügyi szolgáltatások megismerése (folyószámla, hitel, befek-
tetés, értékpapírok, valuta), a tőzsde működésének jellemzői.  
Az infláció kialakulásában szerepet játszó tényezők bemutatása, az infláció 
következményeinek mérlegelése.  
A hitelfelvétel és az eladósodás összefüggéseinek felismerése az egyén, a nem-
zetgazdaság és a világgazdaság szintjén; az eladósodás és az adósságválság 
kialakulásának folyamata, az összefüggések feltárása.  
A nemzetközi pénzügyi szervezetek szerepének és feladatainak megismerése. 
A gazdasági, pénzügyi folyamatokhoz kapcsolódó hírek, adatok gyűjtése, ér-
telmezése, vélemények ütköztetése; egyszerű valutaátváltási feladatok megol-
dása. 

használata, informa-
tikai eszközök hasz-
nálata. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: a családi 
gazdálkodás, a jöve-
delem, hitelfelvétel.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Gazdasági szerkezet, GDP, GNI, piacgazdaság, költségvetés, integráció, területi 
fejlettségi különbség, K+F, globalizáció, pénztőke, működőtőke, adósságválság, 
Nemzetközi Valutaalap (IMF), Világbank, WTO, OECD. 

Topográfiai isme-
retek 

A világ meghatározó jelentőségű tőzsdéinek helyszínei. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében és Európá-
ban 

Órakeret 
15 óra 

Előzetes tudás 
Magyarország és a Kárpát-medence természetföldrajzi jellemzői. Magyaror-
szág társadalmi-gazdasági jellemzői, területi sajátosságainak vonásai, értékei 
és problémái. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A magyarsághoz, a hazához, a szűkebb és tágabb környezetükhöz való kötődés 
megerősítése hazánk természeti, társadalmi, kulturális és tudományos értékei-
nek megismertetésével.  
A kedvezőtlen népesedési folyamatok társadalmi, gazdasági következményei-
nek beláttatása.  
A kreatív, vállalkozó szemléletű gondolkodás megalapozása az egyén, a helyi 

 



és a regionális közösségek gazdaságfejlődésében betöltött szerepének, lehető-
ségeinek felismertetésével.  
Az érdeklődés felkeltése a szűkebb és tágabb környezetüket érintő társadalmi-
gazdasági folyamatok, illetve fejlesztések, döntések megismerése iránt.  
A földrajzi ismeretek alkalmazási képességének kialakítása a hazai földrajzi 
térben; a hazánkkal, a Kárpát-medencével kapcsolatos társadalmi-gazdasági 
tartalmú információk, hírek értelmezése, a kritikai gondolkodás fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyarországi társadalmi-gazdasági fejlődés jellemzői 
A természeti és társadalmi erőforrások jellemzése. 
A gazdasági rendszerváltás következményeinek bemutatása.  
Napjaink jellemző társadalmi és gazdasági folyamatainak megismerése, a 
társadalmi– gazdasági fejlődésre gyakorolt hatásuk bemutatása példák alap-
ján. 
 
A magyarországi régiók földrajzi jellemzői 
Az egyes régiók jellemző erőforrásainak megismerése, földrajzi adottságai-
nak összehasonlító értékelése; a társadalmi– gazdasági központok megisme-
rése. 
A társadalmi– gazdasági fejlődés és fejlettség területi különbségeinek be-
mutatása, az összefüggések feltárása, a lehetséges fejlődési utak, húzóága-
zatok prognosztizálása. 
A védelem alatt álló természeti, kulturális értékek, nemzeti parkok, világ-
örökségi helyszínek értékeinek rendszerezése, idegenforgalmi szerepük 
feltárása.  
Az idegenforgalom társadalmi adottságainak (infrastruktúra, szolgáltatások) 
értékelése, a legfontosabb idegenforgalmi célpontok bemutatása.  
 
Az országhatáron átívelő kapcsolatok 
A regionális szerveződések földrajzi alapjainak feltárása; eurorégiók a 
Kárpát– medencében, működésük értelmezése.  
Hazánk Európai Unióban betöltött szerepének megismerése, nemzetközi 
gazdasági kapcsolataink bemutatása. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: Magyarország törté-
nelme. 
 
Vizuális kultúra: az épí-
tett környezet értékei. 
 
Biológia-egészségtan: 
védett növények és álla-
tok. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: hazai tájakról ké-
szült leírások. 
 
Informatika: digitális 
információforrások 
használata, informatikai 
eszközök használata. 
 
Etika: kulturális érték, a 
hazánkban élő nemzeti-
ségek kulturális értékei-
nek tisztelete. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Természeti és társadalmi erőforrások, gazdasági rendszerváltozás, eladósodás, 
működőtőke-befektetés, területi fejlettségkülönbség, tranzitforgalom, gazdasági 
szerkezetváltás, húzóágazat, idegenforgalom, személygépkocsi-gyártás, vegyipar, 
ipari park, hungarikum, nyitott gazdaság, eurorégió. 

Topográfiai isme-
retek 

Magyarország megyéi, megyeszékhelyei és megyei jogú városai. Településpéldák 
az alábbi szempontokból: határátkelőhely, vallási és kulturális központ, a kiterme-
lés és az energiagazdaság központjai, élelmiszer-, gép- és vegyipari központ, vál-
ságterület települése, idegenforgalmi központ, védett természeti és kulturális érték 
helyszíne, világörökség helyszín. 

 

 



Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei Eu-
rópában 

Órakeret 
14 óra 

Előzetes tudás Az Európai Unióról tagállamai, a közösség működésének alapvető elemei, az 
egyes kontinensrészek természeti és társadalmi-gazdasági jellemzői. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az Európai identitástudat továbbfejlesztése az Európai Unió, illetve a konti-
nens országai természeti és társadalmi-kulturális sokszínűségének felismerte-
tésével, az Unió tagországai által közösen megfogalmazott értékek iránti tisz-
telet, a felelős közösségi magatartás iránti igény kialakításával. 
Nyitottság kialakítása az országok természeti és kulturális értékeinek megis-
merése iránt.  
Az Európai Unióval, illetve a kontinens országaival kapcsolatos hírek, infor-
mációk értelmezése, érdeklődés kialakítása a közösséget, a kontinens országait 
érintő témák, események megismerése iránt. Az Európai Unión belüli különb-
ségek okainak felismertetése, az ezek kiegyenlítődésére irányuló programok, 
alapok jelentőségének megértése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az Európai Unió 
Az együttműködés kialakulását és elmélyítését segítő tényezők, az ágazati 
és regionális együttműködés területei és konkrét példáinak megnevezése. 
Az Európai Unió mint gazdasági erőtér elhelyezése a világgazdaságban. 
A területi fejlettség különbség jellemzői, az eltérő gazdasági fejlettség okai-
nak feltárása; a regionális politika lényegének megértése. 
 
A területi fejlettség különbségei Európában 
Az Európai Unió magterületei: Németország, Franciaország, a Benelux 
államok és az Egyesült Királyság gazdaságának szerepe az Európai Unió 
gazdaságában. 
Fejlett gazdaságú országok Európa közepén: Ausztria és Svájc gazdaságá-
nak összehasonlítása, a fejlődés sajátos vonásainak kiemelése. 
A gazdasági felzárkózást lehetőségeinek és nehézségeinek bemutatása 
Olaszország, Spanyolország és Görögország példáján. 
Kelet-Közép-Európa és Délkelet-Európa rendszerváltó országai: a piacgaz-
daságra történő áttérés társadalmi és gazdasági következményeinek bizonyí-
tása. Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Románia gazdasági fejlődésé-
nek összehasonlítása. A jugoszláv utódállamok (délszláv országok) eltérő 
fejlődési útjai, a fejlődést nehezítő társadalmi- gazdasági tényezőinek ki-
emelése.  
Kelet- Európa: az elhúzódó gazdasági átalakulás következményei Ukrajna 
gazdaságának példáján. Oroszország társadalmi- gazdasági fejlődésének 
sajátos vonásai, az ország világgazdasági szerepének alakulásában. 
Egy választott térség / ország megadott szempontok szerinti bemutatása pl. 
prezentáció készítésével különböző forrásokból gyűjtött információk alap-
ján. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: Európa a 20. század 
második felében, az 
Európai Unió kialakulá-
sa, Szovjetunió, szocia-
lizmus. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: útleírások, tájle-
írások. 
 
Informatika: digitális 
információforrások 
használata, informatikai 
eszközök használata. 
 
Etika: más kultúrák érté-
keinek tisztelete. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Gazdasági unió, eurózóna, Schengeni egyezmény, uniós támogatás, területi fej-
lettségkülönbség, regionális politika, magterület, periféria terület, felzárkózás. 

 



Topográfiai isme-
retek 

Európa országai és fővárosai. A magyarsághoz kötődő határon túli területek köz-
pontjai. 
Antwerpen, Barcelona, Bilbao, Birmingham, Csernobil, Donyeck, Dubrovnik, 
Europoort, Fiume (Rijeka), Genova, Gibraltár, Glasgow, Göteborg, Lyon, Manc-
hester, Marseille, Milánó, Murmanszk, Nápoly, Odessza, Rotterdam, Sevilla, 
Split, Strasbourg, Szentpétervár, Theszaloníki, Torino, Várna, Velence, Volgog-
rád.  
Bonn, Brassó, Bréma, Brno, Constanţa, Dortmund, Drezda, Duisburg, Frankfurt, 
Galaţi, Gdańsk, Genf, Graz, Halle, Hamburg, Hannover, Karlovy Vary, Katowi-
ce, Köln, Krakkó, Linz, Lipcse, Lódz, München, Ostrava, Ploieşti, Plzeň, Ros-
tock, Salzburg, Stuttgart, Szczecin, Trieszt, Zürich. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok társadalmi-
gazdasági jellemzői 

Órakeret 
14 óra 

Előzetes tudás 
Az egyes kontinensek természetföldrajzi jellemzői, kontinensek, illetve azok 
meghatározó jelentőségű országcsoportjainak társadalmi-gazdasági és környe-
zeti sajátosságai.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A fejlett országok felelősségének felismertetése a perifériatérségek problémái-
nak mérséklésében, a nemzetközi összefogás szükségességének beláttatása.  
A földi gazdasági erőtér folyamatos átrendeződésének felismertetése, okainak 
megértetése. 
Világunk természeti és társadalmi-kulturális sokszínűségének felismertetése, 
ez ezekben rejlő értékek megőrzése iránti felelősség kialakítása.  
Nyitottság kialakítása más országok természeti és kulturális értékeinek meg-
ismerése iránt.  
A Föld közeli és távoli országaival kapcsolatos hírek, információk értelmezé-
se, érdeklődés felkeltése a közösséget, az egész emberiséget érintő témák, 
események megismerése iránt. Az általános emberi jogok (pl. az egészséges 
környezethez, a tanuláshoz való jog) érvényesülése iránti elkötelezettség, az 
emberi értékek iránti tisztelet kialakítása.  
A szociális kompetencia fejlesztése a segítő szándékú, az emberi fejlődést 
szolgáló karitatív tevékenység tiszteletének, illetve az ebben való közreműkö-
dés képességének alakításával.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ázsia regionális földrajza 
Délnyugat– Ázsia világgazdasági jelentőségének bemutatása; a szénhidro-
génkincs szerepének igazolása a térség fejlődésében. A kultúrák találkozá-
sának bemutatása Törökország példáján; Izrael fejlődésének társadalmi– 
gazdasági tényezői.  
Japán meghatározó szerepe Kelet– és Délkelet– Ázsia gazdasági fejlődésé-
ben. A feltörekvő új gazdasági hatalmak (Kína és India) fejlődésének sajá-
tos vonásai.  
Délkelet– Ázsia gyorsan iparosodott országainak fejlődési sajátosságai, az 
eltérő fejlődési utak magyarázata.  
Ázsia elmaradott, szegény térségeinek bemutatása, a társadalmi-gazdaság 
problémák értelmezése és magyarázata.  

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: ókori öntözéses kul-
túrák (Egyiptom, Mezo-
potámia, India, Kína), 
világvallások gyarmato-
sítás, nagy földrajzi fel-
fedezések, az Amerikai 
Egyesült Államok meg-
alakulása. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: útleírások, tájle-
írások. 
 

 



 
Amerika regionális földrajza 
Az Amerikai Egyesült Államok szerepének bemutatása a világgazdasági és 
pénzügyi folyamatainak alakulásában. A gazdasági fejlődés sajátosságai, 
területi jellemzése, az összefüggések bizonyítása; az országon belüli gazda-
sági-területi átrendeződés sajátos vonásainak és okainak bemutatása.  
A NAFTA USA-n kívüli tagországai (Kanada és Mexikó), szerepük az 
együttműködésben példák alapján. 
Latin– Amerika gazdasági fejlődését befolyásoló tényezők, társadalmi– 
történelmi adottságok bemutatása; a fejlettség területi különbségei, a gazda-
sági fejlődés gócpontjainak jellemzői. A fejlődés ellentmondásainak feltárá-
sa az adóparadicsomok példáján; az országok világgazdasági szerepének 
bemutatása példák alapján. Brazília feltörekvő gazdaságának jellemzése, a 
fejlődést elősegítő és megnehezítő tényezők kiemelése. 
 
Afrika regionális földrajza 
A gazdasági fejlődést befolyásoló természeti és társadalmi tényezők értéke-
lése; a fejlettség területi különbségeinek bemutatása, az okok feltárása, a 
gazdasági fejlődést nehezítő tényezők elemzése.  
Észak– Afrika és trópusi Afrika földrajzi adottságainak összehasonlítása, a 
társadalmi-gazdasági felzárkózás lehetőségeinek példái. A Dél– afrikai 
Köztársaság fejlődésében szerepet játszó tényezők bemutatása.  
Egy választott térség vagy ország megadott szempontok szerinti bemutatása 
pl. prezentáció készítésével különböző forrásokból gyűjtött információk 
alapján. 

Művészetek: távoli tájak 
népeinek kulturális érté-
kei. 
 
Informatika: digitális 
információforrások 
használata, informatikai 
eszközök használata. 
 
Etika: más kultúrák érté-
keinek tisztelete. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Világgazdasági centrum-periféria, gyarmatosítás, posztindusztriális társadalom, 
technopolisz, hightech ágazat, K+F, duális gazdaság, demográfiai válság, feltö-
rekvő ország, üdülősziget, adóparadicsom, ültetvény, farm, eladósodás, adósság-
válság, éhségövezet, OPEC. 

Topográfiai isme-
retek 

Fülöp-szigetek, Indonézia, Irak, Irán, Malajzia, Tajvan; Algéria, Csád, Dél-afrikai 
Köztársaság, Egyiptom, Guinea, Kenya, Libéria, Líbia, Marokkó, Nigéria, Tuné-
zia; Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Bolívia, Chile, Brazília, Kanada, 
Kuba, Mexikó, Nicaragua, Panama, Venezuela. Adóparadicsomok és üdülő szige-
tek példái. 
Abuja, Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó, Pretoria; Atlanta, Brazíliavá-
ros, Buenos Aires, Caracas, Chicago, Dallas, Havanna, Houston, Los Angeles, 
Mexikóváros, Montréal, New Orleans, New York, Ottawa, Rio de Janeiro, San 
Francisco, São Paulo, Seattle, Washington.  

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Az egyes kontinensek, országok feldolgozása során megismert konkrét kör-
nyezeti problémák. Magyarország környezeti állapota, védendő természeti és 
társadalmi– kulturális értékei. A Világörökség részeként megnevezett értékek 
megismertetése; a geoszférák környezeti problémáinak feltárása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Annak megértése, hogy a természeti és a társadalmi– gazdasági folyamatok 
közötti egyensúly megőrzése, a környezettudatos termelés és fogyasztás elvé-
nek érvényesülése Földünk jövője szempontjából alapvető fontosságú. A loká-
lis folyamat – globális következmény elv értelemében az egyén és a helyi kö-

 



zösségek felelősségének belátása.  
A környezeti témák iránti folyamatos tájékozódás igényének, a környezetbarát 
termékek, eljárások megismerése iránti igény kialakítása, a témához kapcsoló-
dó médiában elhangzó információk kritikus értelmezése.  
Törekvés a fogyasztási szokások környezeti szempontokat szem előtt tartó 
átalakítására, a tudatos fogyasztói magatartásra baráti és családi körben egya-
ránt.  
A természeti környezet, a természetes tájak és életközösségek sokszínűségében 
rejlő szépség felismertetése, a megőrzését segítő magatartásforma kialakítása. 
A témában megszerzett ismeretek tudatos alkalmazása a mindennapi életben, 
és majd később a munka világában is.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A globálissá váló környezetszennyezés és következményei 
A szférákat ért környezetkárosító hatások rendszerezése, az összefüggések 
feltárása, a lokális szennyeződés globális következményeinek igazolása 
példákkal; a környezetkárosodás életkörülményekre, életminőségre gyako-
rolt hatásának bemutatása.  
 
Demográfiai és urbanizációs válság 
A népességrobbanás kialakulása, következményei, a folyamat összefüggé-
seinek, területi jellemzőinek feltárása. Eltérő népesedési folyamatok: csök-
kenő lélekszámú és intenzíven növekvő társadalmak jellemzőinek bemuta-
tása példákon. 
A nagyvárosok terjeszkedése: az urbanizációs folyamat területi jellemzői-
nek, ellentmondásainak, társadalmi-gazdasági következményeinek feltárása 
példákkal.  
 
Élelmezési válság 
Az élelmiszertermelés és -fogyasztás területi ellentmondásainak felismeré-
se. A fokozódó mezőgazdasági termelés környezeti hatásainak igazolása 
példákkal. 
A bioszféra és a talaj sérülékenységének felismerése. A genetikailag módo-
sított termékek előállításának, elterjedésének lehetséges hatásai.  
A biogazdálkodás jellemzése.  
 
A mind nagyobb mértékű fogyasztás és a gazdasági növekedés következmé-
nyei 
A nyersanyag- és energiaválság kialakulásának folyamata. Az energia- és 
nyersanyag-hatékony gazdálkodás lényegének megismerése, az alternatív 
energiaforrások hasznosítási problémáinak feltárása.  
A környezeti szempontok érvényesíthetőségének bemutatása a termelésben 
és a fogyasztásban, a fogyasztói társadalom és a tudatos fogyasztói maga-
tartás jellemzőinek összegyűjtése, összevetése.  
A hulladékkezelés és a hulladékgazdálkodás fontosságának igazolása, a 

Kémia: a szennyeződé-
sekhez kapcsolódó ké-
miai folyamatok, szeny-
nyezőanyagok, gyártási 
folyamatok, műanyagok, 
égés. 
 
Biológia-egészségtan: 
környezeti ártalmak, 
egészséges táplálkozás, 
hiánybetegségek, elhí-
zás, GMO, rendszertan, 
védett növények és álla-
tok. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: demográfia, urbani-
záció. 
 
Fizika: energia. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: családterve-
zés, tudatos fogyasztói 
magatartás. 
 
Informatika: digitális 
információforrások 
használata, informatikai 
eszközök használata. 
 
Etika: a jövő generáció-
ért érzett felelősség. 

 



különböző megoldási lehetőség összevetése.  
 
A környezet- és a természetvédelem feladatai. 
Az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségei, a tevékeny közremű-
ködés példáinak bemutatása. A helyi szerveződések, illetve a regionális és 
nemzetközi összefogás példái a környezet védelme és a fenntarthatóság 
eléréséért.  
A természeti- táji értékek és az emberiség kultúrkincsének védelmében tett 
lépések fontosságának, jelentőségének feltárása. 
A legfontosabb nemzetközi szervezetek tevékenységének bemutatása, a 
főbb egyezmények, irányelvek célkitűzéseinek megismerése. A megvalósí-
tás eredményeinek és nehézségeinek feltárása. 
A témakörhöz kapcsolódó aktualitások bemutatása források feldolgozásá-
val. 
 

 

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 
− A tanulók legyenek képesek a különböző szempontból elsajátított földrajzi (általános és leíró 

természet-, illetve társadalom-, valamint gazdaságföldrajzi) ismereteik szintetizálására. Ren-
delkezzenek valós képzetekkel a környezeti elemek méreteiről, a számszerűen kifejezhető ada-
tok és az időbeli változások nagyságrendjéről.  

− Legyenek képesek a térkép információforrásként történő használatára, a leolvasott adatok ér-
telmezésére. Ismerjék fel a Világegyetem és a Naprendszer felépítésében, a bolygók mozgásá-
ban megnyilvánuló törvényszerűségeket.  

− Tudjanak tájékozódni a földtörténeti időben, ismerjék a kontinenseket felépítő nagyszerkezeti 
egységek kialakulásának időbeli rendjét, földrajzi elhelyezkedését.  

− Legyenek képesek megadott szempontok alapján bemutatni az egyes geoszférák sajátosságait, 
jellemző folyamatait és azok összefüggéseit. Lássák be, hogy az egyes geoszférákat ért kör-
nyezeti károk hatása más szférákra is kiterjedhet. 

− Legyenek képesek a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló összefüggések és 
törvényszerűségek értelmezésére. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Elsivatagosodás, elszikesedés, talajpusztulás, ózonritkulás, globális klímaválto-
zás, savas csapadék, radioaktív szennyeződés, biodiverzitás csökkenése, ivóvízel-
látás, vízhiány, vízszennyezés, népességrobbanás, élelmezési válság, urbanizációs 
problémák, fogyó és megújuló energiaforrások, energiahatékonyság, veszélyes 
hulladék, szelektív hulladékgyűjtés, hulladék újrahasznosítása, fenntarthatóság. 
ENSZ, FAO, UNESCO, WHO, WWF, Greenpeace, kiotói egyezmény. 

Topográfiai isme-
retek Környezeti világegyezmények aláírásának helyszínei. Regionális és globális hatá-

sú társadalmi-gazdasági és környezeti katasztrófák kipattanásának helyszínei. 

 



− Legyenek képesek alapvető összefüggések és törvényszerűségek felismerésére és megfogal-
mazására az egész Földre jellemző társadalmi-gazdasági folyamatokkal kapcsolatosan.  

− Tudják elhelyezni az egyes országokat, országcsoportokat és integrációkat a világ társadalmi-
gazdasági folyamataiban, tudják értelmezni a világgazdaságban betöltött szerepüket. 

− Legyenek képesek összevetni és értékelni az egyes térségek, illetve országok eltérő társadal-
mi-gazdasági adottságait és az adottságok jelentőségének időbeli változásait.  

− Ismerjék a globalizáció gazdasági és társadalmi hatását, értelmezzék ellentmondásait.  
− Ismerjék a monetáris világ jellemző folyamatait, azok társadalmi-gazdasági hatásait.  
− Ismerjék hazánk társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemzőit, a gazdasági fejlettség területi 

különbségeit és ennek okait. 
− Példákkal támasszák alá Európai Unió egészére kiterjedő, illetve a környezető országokkal ki-

alakult regionális együttműködések szerepét  
− Tudják elhelyezni hazánkat a világgazdaság folyamataiban.  
− Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok környezetkárosító hatását, a 

lokális problémák globális következmények elvének érvényesülését. Ismerjék az egész Föl-
dünket érintő globális társadalmi és gazdasági problémákat.  

− Tudjanak érvelni a fenntarthatóságot szem előtt tartó gazdaság, illetve gazdálkodás fontossága 
mellett.  

− Ismerjék az egyén szerepét és lehetőségeit a környezeti problémák mérséklésben, nevezzék 
meg konkrét példáit.  

− Legyenek képesek természet-, illetve társadalom- és gazdaságföldrajzi megfigyelések elvégzé-
sére, a tapasztalatok rögzítésére és összegzésére.  

− Legyenek képesek különböző nyomtatott és elektronikus információhordozókból földrajzi tar-
talmú információk gyűjtésére és feldolgozására, az információk összegzésére, a lényeges ele-
mek kiemelésére. Ennek során alkalmazzák digitális ismereteiket.  

− Legyenek képesek véleményüket a földrajzi gondolkodásnak megfelelően megfogalmazni, lo-
gikusan érvelni.  

− Tudják alkalmazni ismereteiket földrajzi tartalmú problémák megoldása során a mindennapi 
életben.  

− Tudják földrajzi ismereteiket felhasználni különböző döntéshelyzetekben.  
− Legyenek képesek a társakkal való együttműködésre a földrajzi-környezeti tartalmú feladatok 

megoldásakor.  
− Alakuljon ki bennük az igény arra, hogy későbbi életük folyamán önállóan gyarapítsák tovább 

földrajzi ismereteiket. 
− Legyenek képesek topográfiai tudásuk alkalmazására más tantárgyak tanulása során, illetve a 

mindennapi életben.  
− Ismereteik alapján biztonsággal tájékozódjanak a földrajzi térben, illetve az azt megjelenítő 

különböző térképeken. Ismerjék a tananyagban meghatározott topográfiai fogalmakhoz kap-
csolódó tartalmakat. 

 
 
 

 



MŰVÉSZETEK 

Ének-zene 
 

10. évfolyam 

Évi óraszám: 18 óra 
Helyi tanterv szerinti 10%: 2 óra 
Helyi tanterv szerinti szabadon tervezett: 0 óra 
Helyi tanterv szerinti emelt szintű: 0 óra 
Célok, fejlesztési feladatok 
Zenei reprodukció 
 
Éneklés 

− Az iskolai ének-zenei nevelés elsődleges élményforrásai a közös éneklés és az elmélyült zene-
hallgatás. Az ének-zene órán tanult zenei anyag egy részét énekléssel és kreatív zenei gyakor-
latokkal készítik elő, illetve sajátítják el. 

− Az énekórai műhelymunkát kórus egészíti ki, amely közösségformáló erőt képvisel. Cél, hogy 
a kóruséneklés örömét a tanulók az ünnepi alkalmak és hétköznapok számos területén meg-
oszthassák másokkal (pl. ünnepségen, hangversenyen, közös éneklés a kirándulásokon, baráti 
összejöveteleken, közösségi alkalmakon). 

− Az énekes anyag egy része mindvégig a magyar népdal, a 3. osztálytól kezdve a klasszikus 
zenei szemelvények száma növekszik, s a 7. osztálytól kezdve kiegészül a jazz és az igényes 
populáris zene válogatott szemelvényeivel – elsősorban a befogadói hozzáállás különbségei-
nek érzékeltetése és a zenei minőség iránti érzékenység fejlesztése céljából, amelyek műfaji 
határoktól függetlenül értelmezhetők. 

 
Generatív és kreatív készségek fejlesztése 

− A generatív – létrehozó, alkotó – készségek és képességek fejlesztésének célja, hogy a tanulók 
a megszerzett zenei tapasztalatokat alkalmazni tudják, és azokkal képesek legyenek újat alkot-
ni. A generatív tevékenységek, amelyek a kreativitás fejlesztése szempontjából nélkülözhetet-
lenek, fejlesztik a tanulók zenei érzékét, zeneértését és összpontosító képességét. Segítik őket 
a zene elemeinek önálló és magabiztos használatában, fejlesztik a tanulók önkifejező képessé-
gét, ötletgazdagságát, kreativitását és zenei fantáziáját.  

− A generatív zenei tevékenységek a tanítás legkülönbözőbb témáihoz és fázisaihoz kapcsolód-
hatnak, s bennük a játékos alkotói munka öröme érvényesül. A generatív tevékenységet min-
denkor megelőzi a zenei alkotóelemek (pl. ritmus, dallam, polifónia, harmónia, forma) vagy 
egy adott zenei stílushoz kapcsolódó zenei jelenségek (pl. a klasszika formaérzéke) megisme-
rése az aktív zenélésen keresztül.  

 
Felismerő kottaolvasás 

− A kottaolvasás a zene értésének eszköze, általa olyan kódrendszer kulcsát kaphatják meg a ta-
nulók, amely segíti őket abban, hogy eligazodjanak a zenei tartalmakban. A zenével való is-
merkedés kezdeti szakaszában a felismerő kottaolvasás képessége a zeneértés mélységeihez is 
jelentősen hozzájárulhat. Az önálló zenélésben nélkülözhetetlen eszközzé válik.  

− Az ötvonalas kottaképet a gyerekek látják már akkor is, mikor a jelrendszereket még nem tud-
ják megfejteni. A tanulók a felismerő kottaolvasás segítségével egyre több zenei jelenséget 
képesek jelrendszerről felismerni. A kottaolvasás nem cél, hanem eszköz az iskolai zenetanu-
lás folyamatában.  

− A felismerő kottaolvasáshoz kapcsolódó zenei ismeretek tanítása soha nem elvontan, hanem 
az énekes és hangzó zenei anyaghoz kapcsolódóan történik. A népdalokból vett zenei fordula-

 



tokat felhasználják a ritmikai, metrikai és dallami elemek tudatosítására, formájuk megismeré-
se pedig segít a formaérzék fejlesztésében. Az elemző megközelítés helyett válasszák a műfaji 
meghatározást, találják meg az élethelyzet, az érzelmi kifejezés, az esztétikai szépség szemé-
lyes kapcsolódási pontjait. A népdalok szövegének értelmezése rávilágít a népdalok gazdag 
szimbolikájára, megvilágítja a magyar szókincs gazdagságát. A népdalok nem a felismerő kot-
taolvasás gyakorló¬példái. Csak akkor szolmizáltassák, ha az a szebb, tisztább megszólaltatást 
segíti. 

 
Zenei befogadás  

− A befogadói kompetenciák fejlesztése a zenehallgatás anyagának mélyreható megismerését 
segíti elő. A befogadói kompetenciák fejlesztése során az érzelmi és intellektuális befogadás 
egyensúlyának kell érvényesülnie. A befogadói kompetenciák fejlesztésével megalapozható a 
tanulók zenehallgatói magatartása, akik a zenehallgatás során olyan élményeket – minél több-
féle és valóságos zenei tapasztalatokat – szereznek a hallgatott zenéről, amelyek hatására egy-
re inkább különbséget tudnak tenni az elmélyült zenehallgatás (vagyis a zene befogadása) és a 
háttérzene fogyasztása között.  

− Csend és teljes figyelem nélkül nem jön létre élményt adó zenei befogadás. A művészi értékű 
zene befogadójává csak az a tanuló válik, aki teljes figyelmét képes a hallott zene felé irányí-
tani. A befogadói kompetencia fejlesztése éppen ezért részben a figyelem készségének kialakí-
tása és folyamatos erősítése felé irányul. A zeneérzés fejlesztése mellett a mozgás is lehetősé-
get ad a zenei jelenségek megéreztetésére és megértésére, a zenei készségek elmélyítésére is. 
A teljes figyelem képességének kialakulását a Kokas-pedagógia szemlélete és módszerei is ha-
tékonyan segítik.  

− Rendszeres zenehallgatás. A zeneművek zenei és zenén kívüli tartalmának, üzenetének megér-
téséhez szükség van a zenei élmények rendszeres biztosítására: minden órán legyen zenehall-
gatás, amely az élmény (örömszerző) funkción túl alapját adja a generatív készségek formáló-
dásának, hiszen a generativitás a sokrétű zenei élményből fejlődik ki.  

− Adekvát befogadói attitűd. A zenehallgatási anyag értő befogadását segíti az adekvát befoga-
dói attitűd kialakítása, azaz fontos, hogy a tanulók kellő nyitottsággal forduljanak a hallgatott 
zene felé. A nyitott befogadói attitűd támogatja a zenei hatás megfelelő megélését, így segíti a 
zene különböző megnyilvánulásainak, például funkciójának, stílusának és műfajának pontos 
értelmezését, elfogadását és pozitív értékelését.  

− A befogadói kompetencia fejlesztését segíti elő elsősorban a zenében rejlő gesztusok, karakte-
rek, érzelmek, hangulatok érzékelésének és átérzésének képessége, másodsorban pedig a biz-
tos és differenciált hallási képesség (ritmus-, dallam- és hangszínérzék) és a zenei memória. 
Ezeket rendszeres és nagy mennyiségű énekléssel és a generatív készségek más fejlesztő gya-
korlataival alakíthatják.  

− Zeneelméleti és zenetörténeti alapismeretek minden esetben a zenei befogadást segítik, az el-
méleti és a lexikális adatok közül elsősorban a kiválasztott művel kapcsolódókkal foglalkoz-
zanak. A lényegláttatásnak és az életszerűségnek minden esetben kulcsszerepet kell kapnia, 
ezért teljes mértékben mellőzendő az öncélú adatközlés és a nagy mennyiségű memorizálás. 
Egy szerzői életrajz ismertetésében például nem az önmagukban semmitmondó dátumok és a 
tartózkodási helyek felsorolása és visszakérdezése, hanem a szerző személyiségének bemuta-
tása, művészi és emberi élethelyzeteinek, a környezetével való kölcsönhatásának, problémái-
nak, sorsfordulatainak átéreztetése és mindennek művészetére gyakorolt hatása az elsődleges 
tartalom. Ezt helyenként megtámogathatják a jól megválasztott tényadatok (dátumok, helyszí-
nek), mindenkor kisegítő, tájékozódást könnyítő jelleggel. Ugyanez érvényes az elméleti isme-
retekre: a formatan, az összhangzattan vagy a szolmizáció alapinformációi csak akkor válnak 
hasznossá, ha zenei érzetekhez kapcsolódnak, ha segítenek a gyerekeknek átérezni azokat a 
zenei jelenségeket, amelyekről szólnak.  

 
 
Zenehallgatás 

 



− A rendszeres és figyelmes zenehallgatással a tanulók zene iránti fogékonyságát és zenei ízlését 
formálják.  

− A zenehallgatási anyag kiválasztásakor a zenei teljességre kell törekedni. Lehetőleg teljes mű-
veket hallgassanak meg, hiszen a tanulók befogadói kompetenciáját s elsősorban zenei forma-
érzékét a teljes kompozíciók bemutatása fejleszti. A műalkotás egészéről kell benyomást sze-
rezniük, mielőtt a részletekre irányítják a figyelmüket. Miközben a figyelem irányítása bizo-
nyos jelentéstartalmak megvilágítása érdekében fontos, fokozottan figyeljenek arra, hogy a 
szempontok ne tereljék el a tanulók figyelmét a mű egészének élményszerű befogadásáról.  

− Zenehallgatásnál – figyelve a ma felnövő generációk vizuális igényére – törekedjenek DVD-n 
elérhető koncertfelvételek bemutatására is. Használják ki az internet és a digitális tábla lehető-
ségeit is.  

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció 

Éneklés 
Órakeret 

7 óra 
Előzetes tudás A felső tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények elsajátí-

tása során kialakult éneklési képességek, zenei ismeretek. 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult dalanyag ébren tartása, használatával az éneklési készség fejleszté-
se. További dalkincsbővítés, a motivált és örömteli éneklés kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
4-5 mű éneklése tiszta intonációval az életkori sajátosságokat figyelembe 

véve (szükség esetén egyénre szabott kezdőhangról), a következő ka-
tegóriák mindegyikéből: 

Zeneirodalmi szemelvények, a megismert stíluskorszakból választva, 
egy-egy dal vagy dalrészlet, néhány rövid zenei téma: 
− gregorián, 
− reneszánsz, 
− barokk,  
− bécsi klasszikus.  

Egyszólamú és egyszerűbb szerkezetű többszólamú világi és egyházi vo-
kális és hangszeres művek, témái a zenehallgatás anyagából válogatva. 

Néhány populáris zenei szemelvény a zenehallgatás anyagából válogatva. 
Magyar népzene és történeti dallamok (az életkornak megfelelő temati-

kus csoportokból válogatva):  
− régi rétegű és új stílusú népdalok,  
− életfordulók, jeles napok dalai, 
− búcsúzók, keservesek, pszalmodizáló, népdalok, balladák. 

Magyar nyelv és iroda-
lom: verbális kifejező-
készség fejlesztése, 
dalok szövege, költői 
eszközök megfigyelése 
a zenei kifejezésben, 
magyar népballadák. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Népzene: ballada, jaj-nóta, sirató; egyházzene (zsoltár, korál, népének); világi 
zene (trubadúrének), dal (népdal, műdal, egyházi és világi dal, reneszánsz kó-
rusdal). 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció 
Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív 

zenei tevékenység 

Órakeret  
3 óra 

Előzetes tudás Ritmikai és dallamvariálási készség, fejlődő formaérzék. 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A korábbi évek generatív és kreatív készségfejlesztés tevékenységeinek is-
métlése a korosztály elvárható zenei képességének és jellemző érdeklődésé-
nek megfelelő zenei példákon keresztül személyiségfejlesztés.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Ritmus, metrum: 

Összetettebb metrumokhoz kapcsolódó improvizációs gyakorlatok taps-
sal és ütőhangszerekkel, szabályos és szabálytalan hangsúlyozás, met-

Magyar nyelv és iroda-
lom: szövegalkotás egy-
szerű dallamra, versmeg-
zenésítés, szöveg hang-

 



rum váltások. 
Dallam: 
Szövegalkotás egyszerűbb, ismert dallamra, jellegzetes ritmusokra, dal-

lamalkotás egyszerű szövegre. 
Harmónia: 
− Egyszerű harmóniamenet csoportos megszólaltatása.  
Az énekes és zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallamalkotás, vari-

ánsképzés lehetőségeinek bemutatása, díszítés a népzenében és műze-
nében.  

− Ismert dallamhoz ritmuskíséret vagy adott ritmuskísérethez dallamal-
kotás. 

− Egyszerű ritmus- és harmóniakíséret alkotása: osztinátó, 
dudabasszus, 

orgonapont, 

Kreatív közreműködés a tanult ritmikai, metrikai, dallami és harmóniai 
elemekből létrehozott és a tanult formai eszközökkel szerkesztett 
kompozíciók megszólaltatásában. 

Rögtönzés és komponálás egyéni és csoportos formában. 

súlyok, prozódia. 
 
Matematika: absztrakt 
gondolkodás fejlesztése a 
zenei formák keresztül. 
Vizuális kultúra: önkife-
jezés, érzelmek kifejezé-
se többféle eszközzel. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Zenei szerkesztésmód (egyszólamú dallamalkotás, homofónia, polifónia). 
Metrumfajta (egyszerű, összetett, aszimmetrikus), szabályos és szabálytalan 
hangsúlyozás. Prozódia. Hármashangzatok.  

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció 
Felismerő kottaolvasás, nélkülözhetetlen zeneelméleti alap-

ismeretek 

Órakeret 
4 óra 

Előzetes tudás Az általános iskolában megszerzett zeneelméleti alapismeretek a hagyomá-
nyos klasszikus zenei notációról.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eddig tanult felismerő kottaolvasási és zenei ismeretek megerősítése, ren-
dezése az ismétlés és az összefüggések feltárása által. A további gyakorlás a 
befogadást és a felidézést kísérő kottakövetéssel valamint elemi szintű kotta-
olvasás alkalmazásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A zenei írásbeliség kialakulásának főbb jellemzői. 
A zenei lejegyzés változásai. A neuma és a kulcsok megismerése az öt-

vonalas rendszertől eltérő notációk: tabulatúra (információs szinten). 
Ritmikai elemek, metrum, tempó: 

Táncok ritmikai sajátosságainak megfigyelése, tempóbeli, metrikai és 
ritmikai jellemzői szempontjából. 

Harmóniai elemek: 

Egyszerűbb harmóniai változás megfigyeltetése. 
 

Vizuális kultúra: vizuális 
jelek és jelzések haszná-
lata. 

Kulcsfogalmak/ fo-
galmak Partitúra, notáció. 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei befogadás 
Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 
2 óra 

Előzetes tudás Korábbi évek során megszerzett kompetenciák, nyitott hozzáállás, zenei em-
lékek, tapasztalatok, koncertélmények. 

A tematikai egység A befogadás pályáinak szélesítésével, személyes – esztétikai, intellektuális, 

 



nevelési-fejlesztési 
céljai 

gyakorlati – zenei élmények szerzésével, irányított és önálló feldolgozással a 
személyiség és az esztétikai érzék fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
A zene rendszerezésének különböző szempontjai (pl. kronológia, műfaj, 

forma, funkció): 
A zene kapcsolatainak feltárása a társművészetekkel, irodalommal, tör-

ténelemmel, kultúrtörténettel a szintézis teremtés igényével (az egy-
házzene kapcsolata a liturgiával, zenei élet a főúri rezidenciákon és a 
nyilvános koncerttermekben, operaházakban). 

Az alkotás – zenei reprodukció – befogadás viszonya (zeneszerzés és 
előadó-művészet kapcsolata, komponálás/lejegyzés – improvizáció), a 
zene funkciói (művészi zene – szórakoztató zene, liturgia, önkifejezés, 
ünnepek zenéi, tánc, alkalmazott zene). 

A zenei ismeretszerzés és információgyűjtés, a zenehallgatás lehetőségei 
a számítógép és az internet segítségével. A felfedezés örömének ki-
alakítása a folyamatos tanári tartalomközlés helyett (zeneszerzők, 
életutak, életművek). 

Csoportos műalkotás-elemzés, önálló véleménynyilvánítás (művészi ér-
ték – giccs). 

Népzene és műzene kapcsolatai. 
Egy zenemű/részlet egyéni feldolgozása, elemzése megadott témából 

választva (pl. élet, halál, születés, gyász, haza, becsület, küzdelem, 
szerelem, hűség, gúny, irónia, humor, hősiesség, szabadság, béke, val-
lás). 

Magyar nyelv és iroda-
lom: a műzene irodalmi 
kapcsolódásai, átköltés, 
humor. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: a zene történelmi 
kapcsolódásai, zene a 
főúri rezidenciákon, zene 
a liturgiában, polgároso-
dás és a nyilvános kon-
certtermek, operaházak. 
 
Vizuális kultúra: önkife-
jezés, érzelmek kifejezé-
se többféle eszközzel. 
 
Informatika: infromáció-
gyűjtés az internet segít-
ségével. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Népzene – műzene, világi zene – egyházzene, komolyzene. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás 
Zenehallgatás 

Órakeret 
2 óra 

Előzetes tudás 
A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének 
és értelmezésének képessége. A korábban tanult jellegzetes zenemű-
vek részleteinek felismerése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai rendszerezésé-
vel. Tájékozottság a zeneművek műfajában és a zenei stílusokban. Önálló 
elemzés, véleménykifejtés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Az alábbi szempontok alapján válogatott és meghallgatott zenei részle-
tek felismerése. 
Népzene: 
Népdal, hangszeres népzene, népies műdal. 
Műzene:  
Az európai műzene kialakulása napjaink zenéjéig – legfontosabb stílus-
jegyek, műfajok és zeneszerzők. 
Középkor és reneszánsz – az egyszólamúságból a többszólamúság első 
virágkoráig (gregorián, reneszánsz műfajok: motetta, madrigál). 
Barokk hangszeres műfajok és az opera kialakulása (bassocontinuo, 
monódia, fúga, korál, passió, concerto)  
Bécsi klasszika – a klasszikus zenei formák és műfajok (szonáta elvű 
formai építkezés, kamarazene, szimfónia, opera buffa), Haydn, Mozart, 
Beethoven 

Magyar nyelv és iroda-
lom: a műzene irodalmi 
kapcsolódásai, átköltés, 
humor. 
 
 
 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: a 
zene történelmi kapcsoló-
dásai, zene a főúri rezi-
denciákon, zene a liturgiá-
ban, polgárosodás és a 
nyilvános koncerttermek, 
operaházak. 
 
 

Kulcsfogalmak/ Stílusjegy, műfaj. 

 



fogalmak 
 

Helyi tanterv szerinti 10%: 2 óra 
• Zenei reprodukció, éneklés 

Továbbhaladás feltételei 
− A tanulók az énekes anyagból 20 dalt és műrészletet részben kottából, részben emlékezetből 

kifejezően énekelnek csoportosan. 
− Képesek néhány dallamból (népdal, műdal, zenei téma) álló csokor felidézésére egy-egy té-

mán, műfajon, stíluskörön belül is. 
− Egyszerűbb többszólamú kórusművek, vagy azok részleteit, kánonokat csoportosan énekelnek.  
− A tanulók a generatív tevékenységek eredményeként érzékelik, felismerik a zenei kifejezés, a 

forma, a műfaj és a zenei eszközök közti összefüggéseket. 
− A kottakép elemeit és az alapvető zenei kifejezéseket felismerik és értelmezik, tanári segítség-

gel reprodukálják. 
− Képesek a műalkotások üzenetét felismerni, a bennük megjelenő sors- és magatartásmintákat 

értelmezni, gondolatiságukat, morális és humánus tartalmukat megérteni. 
− A kiemelkedő zenei műalkotások megismerése által korunk kulturális sokszínűségében eliga-

zodnak. 
− A tanulók több zenei stílust, korszakot, zeneművet megismernek (min. 10 alkotás). 
− Tudnak tájékozódni a legfontosabb műfajokban és a stíluskorszakokban. 
− A műveket kontextusba helyezve képesek saját élményeket is felidézni, választásaikat meg 

tudják indokolni. 
− Különbséget tudnak tenni világi zene, egyházzene, szórakoztató zene, alkalmazott zene, prog-

ramzene között. 
 
Vizuális kultúra 

10. évfolyam 

Évi óraszám: 18 óra 
Helyi tanterv szerinti 10%: 2 óra 
Helyi tanterv szerinti szabadon tervezett: 0 óra 
Helyi tanterv szerinti emelt szintű: 0 óra 
Fejlesztési célok, követelmények 
A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális 
művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez. A tantárgy így nemcsak a képző- 
és iparművészet területeinek a feldolgozásával foglalkozik tehát, hanem tartalmai közé emeli a vizuális 
jelenségek, közlések olyan köznapi formáinak vizsgálatát is, mint a tömegkommunikáció vizuális 
megjelenései, a legújabb elektronikus médiumokhoz kapcsolódó jelenségek és az épített, alakított kör-
nyezet. A tantárgy oktatása tevékenység-, illetve gyakorlatközpontú, ahol alapvető fontosságú a játé-
kos-kreatív szemlélet, illetve hogy a tantárgy tartalmainak feldolgozása komplex, folyamatorientált 
megközelítésben történjen, így a projektmódszer eszközét is felhasználja a tanítás-tanulás folyamatá-
ban. 
 
A vizuális kultúra tantárgy gyakorlati tevékenységeinek fontos célja az érzéki tapasztalás, a környezet-
tel való közvetlen kapcsolat fenntartása, erősítése, az anyagokkal való érintkezés. További cél tudato-
sítani az érzékelés különböző formáinak (például látás, hallás,) kapcsolatát. A fejlesztés átfogó célja 
segíteni a tanulókat abban, hogy képesek legyenek az őket érő a hatalmas mennyiségű képi informáci-
ót, számtalan spontán vizuális hatást minél magasabb szinten, kritikusan feldolgozni, a megfelelő sze-
lekciót elvégezni, értelmezni, továbbá ezzel kapcsolatos önálló véleményt megfogalmazni, illetve segí-
teni a művészi és köznapi vizuális közlések pontos értelmezését. A vizuális nevelés kiemelt fontosságú 

 



feladata a kreativitás működtetése, illetve fejlesztése, a kreatív képességek kibontakoztatása. Nagy 
hangsúlyt kap a kreatív problémamegoldás folyamatának és módszereinek tudatosítása, mélyítése. A 
fejlesztés célja az örömteli, élményt nyújtó, a személyes megnyilvánulásnak legnagyobb teret engedő 
alkotótevékenység megszerettetése, ezáltal a motiváció fokozása, egy szélesebb értelemben vett alkotó 
magatartás kialakítása. Cél továbbá a problémamegoldó képesség erősítése, hisz a feladatok önálló 
megoldása bizonyos rutinok, készségek kialakításával kezdődik, majd az egyre önállóbban végzett 
tevékenységeken keresztül jut el a projektfeladatok önálló megoldásáig. Motiváló hatásuk mellett segí-
tik az érzelmi gazdagodást, az empátia, az intuíció fejlesztését, az önálló ízlés, a belső igényesség ki-
alakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 
Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret  
2 óra 

Előzetes tudás 

A vizuális kifejezés eszközeinek felhasználása az alkotómunka és a vizuális 
elemzés során. Önkifejezés alkalmazása az alkotó tevékenységekben. Vizuális-
esztétikai jellegű szempontok érvényesítése az alkotásokban. Különböző festé-
szeti, grafikai és plasztikai technikák a kifejezési szándéknak megfelelő alkal-
mazása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a 
színtani ismeretek megfelelő alkalmazása. Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- 
és formavilágban. A kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. Megfigyelt és elképzelt téri 
helyzetek ábrázolása. Személyes gondolatok, érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális kifeje-
zés alapvető eszközeinek segítségével. Egyéni asszociációkra támaszkodó átírás, fokozás. Iro-
dalmi (zenei) mű vagy történelmi esemény feldolgozása. Hagyományos és új vizuális technikák 
alkalmazása. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 Művészeti élmények (pl. zene, mozgás) megjelenítése önkifejező 

asszociációs alkotások által síkban, térben, időben (pl. zene hangu-
latát kifejező festészeti vagy plasztikai megjelenítéssel). Tartalom, 
téma: hangszerek formájából kiinduló képalkotás, mintatervezés. A 
zene tartalmát kifejező jel, piktogram, embléma tervezése. 

 Művészeti alkotások és természeti formák kifejező, sajátos átdolgo-
zása, átírása, pl. stilizálás, jelalkotás, léptékváltás, nagyítás. Tarta-
lom, témák: képalkotás és alkalmazott grafikai tervek készítése mű-
alkotások és a látott formák részleteinek felhasználásával, pl. bélyeg 
tervezése,  

 Látvány megjelenítése egyénileg választott sajátos szándék (pl. ki-
emelés, figyelemirányítás) érdekében, a vizuális kifejezés eszközei-
nek sajátos változtatásával (pl. sajátos nézőpont, aránytorzítás, for-
maredukció). 

Tartalom, témák: a tanulmányrajz részletének nagyításával képzett képalko-
tás. Felületalkotás: faktúravariációk készítése. 

 Különböző színekkel (pl. telített, derített, tört, hideg, meleg színek) 
hangulati hatás elérése a látvány kifejező megjelenítése érdekében 
(pl. feszültség, nyugalom). 

 

Magyar nyelv és iroda-
lom: Irodalmi szöveg ér-
telmezése. Szöveg és kép 
kapcsolata. 
 
Matematika: Síkbeli és 
térbeli alakzatok. Transz-
formációk. Matematikai 
összefüggések (pl. arany-
metszés). 
 
Ének-zene: zenei befogadó 
élmények. 
 
Dráma és tánc: jelenetek, 
táncmozgások, összetett 
mediális  hatások élmé-
nyének feldolgozása. 
 
Informatika: számítógép 
felhasználói szintű alkal-
mazása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Nonfiguratív megjelenítés, vizuális átírás, redukció, absztrakció, stilizálás, kieme-
lés, kontraszt, kompozíció, komplementer, színreflex, szín-, vonal-, formaritmus, 
kompozíció, konstruktív képépítés, automatikus írás. 

 



 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 
A művészi közlés, mű és jelentése 

Órakeret 
 4 óra 

Előzetes tudás 

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti alkotások, 
alkotók felismerése, jelentőségének megértése.  A vizuális kifejezés eszközei-
nek felismerése és használata műelemzés során. A megfigyelés segítségével 
műelemző módszerek alkalmazása. Különböző ábrázolási rendszerek felisme-
rése, értékelése műalkotásokon.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok, témák, illetve problémakörök 
önálló értelmezése, többféle szempont alapján. Vizuális esztétikai jellegű ér-
tékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó 
feladatokban. Eltérő kultúrák legfontosabb vizuális jellemzőinek értelmezése 
összehasonlítással. Összehasonlítás során önállóan kialakított szempontok 
érvényesítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Tematikus ábrázolások elemzése a művészetben (pl. emberábrázolás, térábrá-
zolás, mozgásábrázolás), legfontosabb változások lényegének kiemelése és 
összegzése a különböző művészettörténeti korszakokban. 
Tartalom: a sík-és térábrázolás jellemzői; ábrázolási konvenciók pl.: a jellem-
ző nézetek törvénye, a hatalomnak megfelelő méretábrázolás;  
Művészettörténeti korszakok (pl. őskor, ókor, korakeresztény, népvándorlás 
kora, romanika és gótika) összegzése, a hasonlóságok és a legfontosabb meg-
különböztető jegyek kiemelésével. 
Tartalom, téma: a műalkotások elemzése és értelmezése. A különböző kom-
pozíciós megoldások jellemzői. Jellegzetes kompozíciós megoldások a festé-
szetben és a szobrászatban. Leggyakoribb kompozíciós eszközök.  
A perspektivikus, az axonometrikus és a vetületi ábrázolás jellemzőinek meg-
figyelése a műalkotásokon. Az ábrázolási rendszerek jellemzőinek ismerete, a 
szerkesztés elvei. Rekonstrukciós feladatok. 
A térbeliség kifejezésének módjai (vonallal, tónussal, színekkel).  
 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: korstílusok, irány-
zatok társadalmi és kul-
turális háttere. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: stílusirányzatok, 
stíluskorszakok irodalmi 
jellemzői, képzőművé-
szeti párhuzamok.  
 
Ének-zene: Művészet-
történeti és zenetörténeti 
összefüggések (kor-
szakok, stílusok kiemel-
kedő alkotók, műfajok). 
Zenei befogadói tapasz-
talatok. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Látvány- és műelemzés, korszak, korstílus, stílusirányzat, képzőművészeti műfaj, 
műtípus, kompozíció, képkivágás, képi és optikai helyzetviszonylat, kontraszt. 

 
Tematikai egység/ Fej-
lesztési cél 

Vizuális kommunikáció 
Kép és szöveg 

Órakeret 2 
óra 

Előzetes tudás 
Nem vizuális természetű információk érzékletes, képi megfogalmazása. A 
vizuális kommunikáció különböző formáinak megkülönböztetése és értelme-
zése. A technikai képalkotás lehetőségeinek ismerete és megértése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A technikai médiumok képalkotó módszereinek megismerése. Vizuális közlés 
szöveggel és képpel különböző célok érdekében. Összetett vizuális kommu-
nikációt szolgáló megjelenés tervezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 



− Összetettebb vizuális közlés megvalósítása kép és szöveg együttes, 
összefonódó használatával (pl. saját készítésű tárgyfotó stílusbeli 
átalakítása megfelelő szoftverhasználattal, majd a képhez – a tar-
talmat módosító – szöveg társítása, grafikai kivitelezése) elsősor-
ban a jelentésmódosulások tudatosításának céljával. 

− Kreatív tervezés, kivitelezés szöveg és kép (egyenrangú) egymás 
mellé rendelésével (pl. művészkönyv vegyes technika alkalmazá-
sával és/vagy számítógép használatával, megadott témából kiin-
dulva) a különféle jelentésrétegek új minőségének megvalósítása 
céljából. 

Magyar nyelv és irodalom: 
Ábrák, képek, illusztrációk 
kapcsolata a szöveggel. Cso-
portos, nyilvános és tömeg-
kommunikáció sajátosságai. 
Vizuális kommunikáció.  
 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Montázs-elv, tipográfia (betűméret és stílus, oldalrendezés, oldalpár, kép és szö-
veg, kompozíció, borító); anyag(szerűség), művészkönyv/art-book. 

 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 
Tömegkommunikációs eszközök 

Órakeret 
2 óra 

Előzetes tudás 
A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása.  
A reklám-hatásmechanizmusának elemzése 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A tömegkommunikációeszközeinekésformáinakismerete, csoportosítása, ér-
telmezése. Vizuálisreklámokértelmezése 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
−A tömegkommunikáció egy jellegzetes, a képet a 

szöveggel együtt alkalmazó médiumának értel-
mezése kreatív gyakorlatot kötődően (pl. mozi-
plakát, közérdekű üzenetet közvetítő plakát készí-
tése internetről letöltött film, képek felhasználá-
sával) az összetettebb vizuális közlés alkotó meg-
valósítása céljából. 

Tartalom, téma: a vizuális közlés formái; saját tervezésű 
tárgy reklámkampányának megtervezése (célközönség 
ismerete, csomagolás, embléma, szlogen, reklámplakát, 
forma-és szövegfolt, reklámfilm, kísérőzene). 
Görög istenek tevékenységét reklámozó plakát készítése 
(szimbólumok, attribútumok, felirat, színkontraszt, kom-
pozíciós hangsúly) 
 
 

Mozgóképkultúra és médiaisme-
ret:Tömegtájékoztatás. Kultúra és tömeg-
kultúra, jelenségek a médiában. Virtuális 
valóság. Sztereotípia, reprezentáció.. A rek-
lám hatásmechanizmusa. Valóságábrázolás 
és hitelesség, valószerűség, virtuális való-
ság. A figyelemirányítás, a hangulatteremtés 
és az értelmezés legfontosabb eszközei. 
 
Dráma és tánc: Improvizáció. Jellemábrázo-
lási technikák. 
 
Ének-zene: populáris zenei stílusok. 
 
Magyar nyelv és irodalom: Médiaszövegek 
jellemzői. A személyközi kommunikáció. 
Különféle beszédműfajok kommunikációs 
technikái hétköznapi kommunikációs hely-
zetekben. 
 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Közvetett kommunikáció, média, médium, nyomtatott és elektronikus sajtó, tele-
vízió, közszolgálati, kereskedelmi és közösségi televízió, internet, hírközlés, rek-
lám, fotografikus kép, tapasztalati- és reprezentált valóság, asszociatív, párhuza-
mos és belső montázs, sztereotípia, célközönség, valószerűség, hitelesség, plakát, 
műfajfilm. 

 
 
 

 



Tematikai egység/  
Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 
Tér-idő kifejezése 

Órakeret 
2 óra 

Előzetes tudás 
Tér-időbeni változások, folyamatok képi tagolásának pontos értelmezése és 
értelmezhető megjelenítése képsorozatokkal. Mozgóképi kifejezőeszközök 
vizuális értelmezése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A technikai médiumok (különösképpen a mozgókép) képalkotó módszereinek 
és műtípusainak megismerése. Komplex audiovizuális közlés tervezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
−Megadott, vagy szabadon választott téma alapján komp-

lex mű tervezése (pl. kép/"fotó"regény, story-board ké-
szítése) a legfőbb audiovizuális kifejezési eszközök tu-
datosítása céljából. A story-board és a képregény műfa-
jának összehasonlítása. 

Tartalom, téma: képsorozatok az ókorban (a sumer uri 
zászló, a Traianus-oszlop. Az állóképek és a mozgókép 
hatásmechanizmusa. Kompozíciós megoldások, a kiemelés 
képi eszközei. 
− A „látvány-hang-mozgás” hármas egységének kreatív 

alkalmazása összetettebb (mediális) tartalmú kreatív 
gyakorlat kapcsán (pl. videoperformansz tervezése és 
kivitelezése megadott témából kiindulva), majd a pro-
dukció elemző-értékelő feldolgozása a szándék és a 
megvalósítás sikeressége szempontjából. 

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret: A fi-
gyelemirányítás, a hangulatteremtés és az 
értelmezés legfontosabb eszközei. Fényvi-
szonyok, mozgás, szerepjáték hatásmecha-
nizmusa.  
 
Dráma és tánc: Mozgásos kommunikáció, 
improvizáció adott zene, téma vagy foga-
lom alapján. Performansz tervezése, kivi-
telezése. A színházművészet 
összművészeti sajátosságai, vizuális ele-
mek alkalmazása. 
 
Magyar nyelv és irodalom: Az idő- és 
térmegjelölések értelmezése. Elbeszélő, 
nézőpont, történetmondás, cselekmény, 
helyszín, szereplő, leírás, párbeszéd, jel-
lemzés, jellem, hőstípus; helyzet, akció, 
dikció, konfliktus, monológ, dialógus, 
prológus, epilógus, késleltetés, jelenet; 
néhány alapvető emberi léthelyzet, motí-
vum, metafora, toposz, archetípus. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Story-board, forgatókönyv, beállítás, jelenet, a montázs(típusok) jelentősége, a 
narráció sémái és egyedi megoldásai, képregény, video/performansz. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 
Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás 

A vizuáliskörnyezetbenmegfigyelhetőtérihelyzetek, 
színviszonyokpontosértelmezéseésszövegesmegfogalmazása. 
Megfigyelésekalapján a 
vizuálisközlésekérdekébenkülönbözőrajzitechnikákalkalmazása. Tárgyakkal, 
épületekkel, jelenségekkel kapcsolatosinformációkgyűjtés.  
Tárgykészítő, kézművestechnikákalkalmazása. 
Gyakorlatifeladatokönállóelőkészítése.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Jelenségek, 
látványokvizuálismegfigyeléseésértelmezésesoráncélirányosszempontokkiválas
ztása. Azadotttárgynakmegfelelőtárgykészítőtechnikákalkalmazása. Probléma-
megoldás a tervezéssorán. Építészetiéstérélményekmegfogalmazásaszövegben. 
Összehasonlítássoránönállóankialakítottszempontokérvényesítése. Tárgyak, 
épületekfelmérése, elemzése, értelmezéseadottszempontokalapján. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 



−Ember alkotta objektumok és azok jellemző környezetének elemző vizsgá-
lata, értelmezése és összehasonlítása (pl. formai és/vagy színkapcsoló-
dás, anyaghasználat szerint). 

−Szöveges eszközökkel leírt tárgy, épület vagy téri helyzet pontos megjele-
nítése vizuális eszközökkel, az adott környezet alapos, pontos megisme-
rése érdekében. Pl. nagy térmélységű, geometrikus elemekből álló szer-
kezet tervezése és festése a színperspektívát hangsúlyozó színekkel. 

−Tárgy- és épülettervezés a közvetlen környezet valós problémáira (pl. 
iskolai szelektív hulladékgyűjtő, iskolabútor) a műszaki jellegű ábrázo-
lás legfontosabb sajátosságainak az alkalmazásával (pl. méretezés, vo-
nalfajták, több nézet) szerkesztéssel és szabadkézi rajzban. 

−Belső terek, tárgyak átalakítása meghatározott célok (pl. közösségi terek 
intim részeinek kialakítása, hulladék kreatív újrahasznosítása) érdeké-
ben. 

Matematika: Méretezés. 
Gondolatmenet követése. 
Absztrahálás, konkretizá-
lás.  
 
Technika, életvitel és gya-
korlat: Szükségletek és 
igények elemzése, tevé-
kenységhez szükséges 
információk kiválasztása, 
tervezés szerepe, jelentő-
sége, műveleti sorrend 
betartása, eszközhaszná-
lat. Lakókörnyezet-
életmód. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tervezés, felmérés, térelrendezés, műszaki ábrázolás, környezettudatos magatar-
tás, környezetvédelem. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tárgy- és környezetkultúra 

Funkció 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtése. 
Tervvázlatok készítése. Gyakorlati feladatok önálló előkészítése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az adott célnak megfelelő tárgykészítő technikák alkalmazása. Problémameg-
oldás a tervezés során. Tárgy és funkció kapcsolatának átfogó értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
−Környezet tervezése, áttervezése más feladat ellátására (pl. munka 

– pihenés, hétköznapi – ünnepi) vagy több funkció betöltésére 
(pl. öltözködés és rejtőzködés, közlekedés és pihenés), illetve a 
tervek elkészítése makett vagy modell formájában. 

Tartalom, témák: axonometrikus vagy perspektivikus szerkesztés-
sel tervezett egyszerű bútor, épület vagy szobabelső. Ugyanannak a 
formának az ábrázolása különböző szemmagasságból. Az épület 
stílusához alkalmazkodó épületdísz tervezése, pl. kapukopogtató. 
Régi korok motívumainak megjelenése a mai divatban. 
−Funkcionális szempontokat kevéssé érvényesítő fiktív vagy el-

képzelt terek.Tartalom, témák: pl. labirintus, többértelmű tér, 
különböző nézetek egy látványon belül, lehetetlen alakzatok 
tervezése és makettezése. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 
Szükségletek és igények elemzése, 
tevékenységhez szükséges infor-
mációk kiválasztása, tervezés sze-
repe, jelentősége, műveleti sorrend 
betartása, eszközhasználat. Lakó-
környezet-életmód. 
 
Dráma és tánc: Produkciós mun-
ka. A színházművészet 
összművészeti sajátosságai. 
 
Magyar nyelv és irodalom: impro-
vizáció, diákszínpadi előadás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Funkció, funkcionalizmus, díszlet, makett, modell. 

 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 
Az épített környezet története 

Órakeret 
2 óra 

 



Előzetes tudás 

Azonosságok és különbségek célirányos megkülönböztetése az elemzésben. 
Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtés. A 
látott jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez szükséges szempontok megérté-
se. Önálló kérdések megfogalmazása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A vizuális környezet, tárgyak vizuális megfigyelése és a látvány értelmezése 
során célirányos szempontok kiválasztása. Különböző korú és típusú tárgyak, 
épületek pontos összehasonlítása különböző szempontok alapján, a következte-
tések célirányos megfogalmazásával. Fontosabb építészettörténeti korszakok és 
irányzatok, lényegének megértése, megkülönböztetésük. Különböző korokból 
származó tárgyak megkülönböztetése különböző szempontok alapján. A múlt 
tárgyi emlékeinek értékelése, jelentőségének megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
−Az építészettörténet fontosabb korszakainak (pl. ókor, romanika, gótika) 

elemző vizsgálata, összehasonlítása és csoportosítása a legfontosabb 
építészettörténeti példák alapján. Az összehasonlítás szempontjai: tér-
és tömegalakítás, tartószerkezetek, térlefedés, építőanyagok, az építés 
technikája, épületdíszítés, kapcsolat a társművészetekkel,  

−A divat fogalmának (pl. öltözködés, viselkedésforma, zene, lakberende-
zés területén) elemző vizsgálata és értelmezése (pl. szubkultúrák vi-
szonya a divathoz) a közvetlen környezetben tapasztalható példákon 
keresztül. 

Középkori oszlopok motívumaiból kiinduló díszlet vagy jelmez tervezése. 
−A hagyományos és a modern társadalmak tárgykészítésének, tárgykultú-

rájának (pl. öltözet, lakberendezési tárgyak) elemző vizsgálata példák 
alapján (pl. kézműves technikával készült egyedi tárgy; sorozatgyár-
tásban készült tömegtárgy; ipari formatervezés eredményeként készült 
egyedi tárgy), a legfontosabb karakterjegyek alapján azok megkülön-
böztetése. 

Jellegzetes férfi és női öltözékek ókortól a gótikáig. Rangjelző színek és 
formák a viseletekben. A régészeti leletek tanulságai. 
−A műemlékek, vagy műemlék jellegű épületek helyzetének és esetleges 

hasznosításának vizsgálata a közvetlen környezetben. Tartalom, téma: 
a lakóhely közelében lévő műemléképület elemzése: történet, adatok, 
rajz, fénykép, a felújítás dokumentumai. 

Magyar nyelv és irodalom: 
Esztétikai minőségek. To-
posz, archetípus állandó és 
változó jelentésköre. 
 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
Társadalmi jelenségek ér-
tékelése. Társadalmi nor-
mák. Technológiai fejlődés. 
Fogyasztói társadalom. 
 
Biológia-egészségtan; föld-
rajz: Környezet fogalmá-
nak értelmezése. Helyi 
természet- és környezetvé-
delmi problémák felismeré-
se. Környezettudatos maga-
tartás, fenntarthatóság. 
Globális társadalmi-
gazdasági problémák: fo-
gyasztói szokások, élet-
mód. Fenntarthatóság. 
Környezet és természetvé-
delem. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Alaprajztípus, alátámasztó és áthidaló elem, oszloprend, homlokzatosztás, 
megalitikus építészet, sírtípus, szent körzet és síregyüttes, egyházi építészet, palo-
ta, lakóház, stíluskeveredés, divat, szubkultúra, design, funkcionalizmus 

A továbbhaladás feltételei 
− A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek önálló alkalmazása az alkotótevékenység és a vizuá-

lis jelenségek elemzése, értelmezése során. 
− Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének szándéknak megfelelő pontos értelme-

zése, és egyszerű mozgóképi közlések elkészítése. 
− Tanult technikák célnak megfelelő, tudatos alkalmazása alkotótevékenységekben. 
− Kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok rendszerező ismerete és a meghatározó al-

kotók műveinek felismerése. 
− Az építészet alapvető elrendezési és szerkezeti alapelveinek, illetve stílust meghatározó voná-

sainak felismerése. 
 

 



 
Helyi tanterv szerinti 10%: 2 óra 

• Kifejezés, képzőművészet 
• Érzelmek, hangulatok kifejezése 
• A művészi közlés, mű és jelentése 

 
 
Ének-zene 

11. évfolyam 

Évi óraszám: 18 óra 
Helyi tanterv szerinti 10%: 2 óra 
Helyi tanterv szerinti szabadon tervezett: 0 óra 
Helyi tanterv szerinti emelt szintű: 0 óra 
Fejlesztési célok és feladatok 
Zenei reprodukció 
Éneklés 

− Az iskolai ének-zenei nevelés elsődleges élményforrásai a közös éneklés és az elmélyült zene-
hallgatás. Az ének-zene órán tanult zenei anyag egy részét énekléssel és kreatív zenei gyakor-
latokkal készítik elő, illetve sajátítják el. 

− Az énekórai műhelymunkát kórus egészíti ki, amely közösségformáló erőt képvisel. Cél, hogy 
a kóruséneklés örömét a tanulók az ünnepi alkalmak és hétköznapok számos területén meg-
oszthassák másokkal. 

Felismerő kottaolvasás 
− A kottaolvasás a zene értésének eszköze, általa olyan kódrendszer kulcsát kaphatják meg a ta-

nulók, amely segíti őket abban, hogy eligazodjanak a zenei tartalmakban. 
− A tanulók a felismerő kottaolvasás segítségével egyre több zenei jelenséget képesek jelrend-

szerről felismerni. A kottaolvasás nem cél, hanem eszköz az iskolai zenetanulás folyamatában. 
 
Zenei befogadás  
Befogadói kompetenciák fejlesztése 

− A befogadói kompetenciák fejlesztése a zenehallgatás anyagának mélyreható megismerését 
segíti elő. A befogadói kompetenciák fejlesztése során az érzelmi és intellektuális befogadás 
egyensúlyának kell érvényesülnie 

− Rendszeres zenehallgatás. A zeneművek zenei és zenén kívüli tartalmának, üzenetének megér-
téséhez szükség van a zenei élmények rendszeres biztosítására: minden órán legyen zenehall-
gatás, amely az élmény (örömszerző) funkción túl alapját adja a generatív készségek formáló-
dásának, hiszen a generativitás a sokrétű zenei élményből fejlődik ki. 

− Zeneelméleti és zenetörténeti alapismeretek minden esetben a zenei befogadást segítik, az el-
méleti és a lexikális adatok közül elsősorban a kiválasztott művel kapcsolódókkal foglalkoz-
zanak. A lényegláttatásnak és az életszerűségnek minden esetben kulcsszerepet kell kapnia, 
ezért teljes mértékben mellőzendő az öncélú adatközlés és a nagy mennyiségű memorizálás.  

 
Zenehallgatás 

− A rendszeres és figyelmes zenehallgatással a tanulók zene iránti fogékonyságát és zenei ízlését 
formálják. 

− A zenehallgatási anyag kiválasztásakor a zenei teljességre kell törekedni. Lehetőleg teljes mű-
veket hallgassanak meg, hiszen a tanulók befogadói kompetenciáját s elsősorban zenei forma-
érzékét a teljes kompozíciók bemutatása fejleszti. A műalkotás egészéről kell benyomást sze-
rezniük, mielőtt a részletekre irányítják a figyelmüket. Miközben a figyelem irányítása bizo-

 



nyos jelentéstartalmak megvilágítása érdekében fontos, fokozottan figyeljenek arra, hogy a 
szempontok ne tereljék el a tanulók figyelmét a mű egészének élményszerű befogadásáról. 

− Zenehallgatásnál – figyelve a ma felnövő generációk vizuális igényére – törekedjenek DVD-n 
elérhető koncertfelvételek bemutatására is. Használják ki az internet és a digitális tábla lehető-
ségeit is. 

− Az iskolai zenehallgatás mellett keresni kell a lehetőséget az élő zenehallgatásra, a rendszeres 
hangverseny-látogatásra, és ösztönözni a tanulókat a zenei információk gyűjtésére. A hangver-
senyek kifejezetten ahhoz a korcsoporthoz szóljanak, akikkel a látogatást teszik. Rendkívül 
fontos, hogy a hangverseny legyen előkészített, az órákon ismerjenek meg néhány zenei témát, 
a művek kontextusát, majd az azt követő alkalommal beszélgetéssel segítsék az élmények fel-
dolgozását. Használják ki a koncertpedagógia adta lehetőségeket! 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció 

Éneklés 
Órakeret 

5 óra 
Előzetes tudás A megismert népzenei és műzenei szemelvények elsajátítása során kialakult 

éneklési képességek, zenei ismeretek. 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult dalanyag ébren tartása, használatával az éneklési készség fejleszté-
se. További dalkincsbővítés, a motivált és örömteli éneklés kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
4-5 mű éneklése tiszta intonációval az életkori sajátosságokat figyelembe 
véve (szükség esetén egyénre szabott kezdőhangról), a következő kategó-
riák mindegyikéből: 
Zeneirodalmi szemelvények, a megismert stíluskorszakból választva, egy-
egy dal vagy dalrészlet, néhány rövid zenei téma: 
− gregorián, 
− reneszánsz, 
− barokk,  
− bécsi klasszikus,  
− romantikus,  
− XX. századi. 

Egyszólamú és egyszerűbb szerkezetű többszólamú világi és egyházi 
vokális és hangszeres művek, témái a zenehallgatás anyagából válogatva. 
Néhány populáris zenei szemelvény a zenehallgatás anyagából válogatva 
(lásd a magyar anyag a Zenehallgatási anyag megfelelő része). 
Magyar népzene és történeti dallamok (az életkornak megfelelő tematikus 
csoportokból válogatva):  
− régi rétegű és új stílusú népdalok,  
− életfordulók, jeles napok dalai, 
− búcsúzók, keservesek, 
− pszalmodizáló népdalok, 
− balladák, 
− virágénekek, diákdalok, 
− verbunkos dallamok. 

Más népek dalai. 

Magyar nyelv és iroda-
lom: verbális kifejező-
készség fejlesztése, da-
lok szövege, költői esz-
közök megfigyelése a 
zenei kifejezésben, ma-
gyar népballadák, virág-
énekek, szimbolika. 
 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Népzene: ballada, jaj-nóta, sirató, népies műdal, verbunk, csárdás; egyházzene 
(spirituálé); világi zene (ungaresca), dal (népdal, műdal, egyházi és világi dal, 
romantikus dal, szórakoztató zenei dal). 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció 
Felismerő kottaolvasás, nélkülözhetetlen zeneelméleti alap-

ismeretek 

Órakeret 
4 óra 

Előzetes tudás Zeneelméleti alapismeretek a hagyományos klasszikus zenei notációról.  

 



A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eddig tanult felismerő kottaolvasási és zenei ismeretek megerősítése, 
rendezése az ismétlés és az összefüggések feltárása által. A további gyakor-
lás a befogadást és a felidézést kísérő kottakövetéssel valamint elemi szintű 
kottaolvasás alkalmazásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Jazz és popzenei akkordjelölés (csak információs szinten). 
Ritmikai elemek, metrum, tempó: 

Táncok ritmikai sajátosságainak megfigyelése, tempóbeli, metrikai és 
ritmikai jellemzői szempontjából. 

Harmóniai elemek: 

Egyszerűbb harmóniai változás megfigyeltetése. 
Vokális és hangszeres partitúrák megismerése a zenehallgatás kottakép 

követésével, témák azonosításával, előadói jelek és az előadási mód 
megfigyelésével. 

Vizuális kultúra: vizuális 
jelek és jelzések haszná-
lata. 

Kulcsfogalmak/ fo-
galmak Partitúra, notáció, tánctípus, beat, swing, ritmus. 
 

Tematikaiegység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei befogadás 
Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 
2 óra 

Előzetes tudás Korábbi évek során megszerzett kompetenciák, nyitott hozzáállás, zenei em-
lékek, tapasztalatok, koncertélmények. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A befogadás pályáinak szélesítésével, személyes – esztétikai, intellektuális, 
gyakorlati – zenei élmények szerzésével, irányított és önálló feldolgozással a 
személyiség és az esztétikai érzék fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A zene rendszerezésének különböző szempontjai (pl. kronológia, műfaj, 

forma, funkció, abszolút zene – programzene): 
A zene kapcsolatainak feltárása a társművészetekkel, irodalommal, tör-

ténelemmel, kultúrtörténettel a szintézis teremtés igényével (az egy-
házzene kapcsolata a liturgiával, zenei élet a főúri rezidenciákon és a 
nyilvános koncerttermekben, operaházakban). 

Az alkotás – zenei reprodukció – befogadás viszonya (zeneszerzés és 
előadó-művészet kapcsolata, komponálás/lejegyzés – improvizáció), a 
zene funkciói (művészi zene – szórakoztató zene, liturgia, önkifeje-
zés, ünnepek zenéi, tánc, alkalmazott zene). 

A zenei ismeretszerzés és információgyűjtés, a zenehallgatás lehetőségei 
a számítógép és az internet segítségével. A felfedezés örömének ki-
alakítása a folyamatos tanári tartalomközlés helyett (zeneszerzők, 
életutak, életművek). 

Csoportos műalkotás-elemzés, önálló véleménynyilvánítás (művészi ér-
ték – giccs). 

Népzene és műzene kapcsolatai, a jazz és a populáris zene műfajainak 
kapcsolódási pontjai. 

Átköltés, átdolgozás, feldolgozás, stílusok keveredése, zenei humor, pl. 
komolyzenei témák megjelenése a médiában és a populáris műfajok-
ban, világzenei példák zenei forrásai. 

Jazzhangszerek, zenekar: trombita, szaxofon, klarinét, nagybőgő, zongo-
ra, sokféle ütőhangszer, bigband. 

 

Magyar nyelv és iroda-
lom: a műzene irodalmi 
kapcsolódásai, átköltés, 
humor. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: a zene történelmi 
kapcsolódásai.  
 
Idegen nyelvek: zene-
hallgatási anyag idegen 
nyelven. 
 
Vizuális kultúra: önkife-
jezés, érzelmek kifejezé-
se többféle eszközzel. 
 
Informati-
ka:infromációgyűjtés az 
internet segítségével. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Népzene – műzene, világi zene – egyházzene, abszolút zene – programzene, 
komolyzene – populáris zene, tánczene, alkalmazott zene. 

 

 



Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei befogadás 
Zenehallgatás 

Órakeret 
7 óra 

Előzetes tudás 
A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének 
és értelmezésének képessége. A korábban tanult jellegzetes zenemű-
vek részleteinek felismerése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai rendszerezésé-
vel. Tájékozottság a zeneművek műfajában és a zenei stílusokban. Önálló 
elemzés, véleménykifejtés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Népzene: 
Népdal, hangszeres népzene, népies műdal. 
Műzene:  
Az európai műzene kialakulása napjaink zenéjéig – legfontosabb stí-

lusjegyek, műfajok és zeneszerzők. 
Bihari János, Lavotta János és Csermák Antal verbunkos zenéje. 
Romantika – dalciklus, hangszeres előadási darabok, opera és zene-

dráma (nemzeti jelleg a zenében, hangszeres virtuozitás, az érzelmek 
szélsőséges megjelenítése, miniatűr kompozíciók és monumentalitás 
– formai és dallami jellemzők: szabad formák, kromatikus dallamal-
kotás, díszítés). 

A századforduló és a XX. század zenéje – a stílusegység felbomlása, új 
zenei irányzatok (impresszionizmus, verizmus, dodekafónia, avant-
gárd, experimentális zene, expresszionizmus, elektronikus zene). 

Korunk zenéje a második világháborútól napjainkig. 
A jazz fontosabb műfajai a kezdetektől napjainkig,a beat és a klasszi-

kus rock,a világzene,a zenés színház – rockopera, a szórakoztató ze-
ne műfajai, filmzene és alkalmazott zene. 

A mai populáris zene irányzatai.  
A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás szán-

dékának erősítése, a hangverseny-látogatás motivációs szerepének 
felhasználásával. 

Magyar nyelv és irodalom: 
a műzene irodalmi kapcso-
lódásai.  
 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: a 
zene történelmi kapcsoló-
dásai. 
 
Vizuális kultúra: önkifeje-
zés, érzelmek kifejezése 
többféle eszközzel. 
 
Informatika: zenei 
infromációgyűjtés az in-
ternet segítségével). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Stílusjegy, műfaj. 

 

A fejlesztés várt 
eredményei a 10. 
évfolyam végén 

A tanulók az énekes anyagból 15 dalt (8 magyar dal: jeles napok, katonadalok; 
3 műdal; 3 zenemű főtémája; 1 populáris) és műrészletet részben kottából, 
részben emlékezetből kifejezően énekelnek csoportosan. 
Képesek néhány dallamból (népdal, műdal, zenei téma) álló csokor felidézésé-
re egy-egy témán, műfajon, stíluskörön belül is. 
Egyszerűbb többszólamú kórusművek, vagy azok részleteit, kánonokat cso-
portosan énekelnek.  
A tanulók a generatív tevékenységek eredményeként érzékelik, felismerik a 
zenei kifejezés, a forma, a műfaj és a zenei eszközök közti összefüggéseket. 
A kottakép elemeit és az alapvető zenei kifejezéseket felismerik és értelmezik, 
tanári segítséggel reprodukálják. 
Képesek a műalkotások üzenetét felismerni, a bennük megjelenő sors- és ma-
gatartásmintákat értelmezni, gondolatiságukat, morális és humánus tartalmu-
kat megérteni. 
A kiemelkedő zenei műalkotások megismerése által korunk kulturális sokszí-
nűségében eligazodnak. 
A tanulók több zenei stílust, korszakot, zeneművet megismernek (min. 10 
alkotás). 
Tudnak tájékozódni a legfontosabb műfajokban és a stíluskorszakokban. 
A műveket kontextusba helyezve képesek saját élményeket is felidézni, vá-
lasztásaikat meg tudják indokolni. 

 



Különbséget tudnak tenni világi zene, egyházzene, szórakoztató zene, alkal-
mazott zene, programzene között. 
A két év során az áttekintést segítő különböző szempontok alapján megisme-
rik a zenei stílusok jellemzőit, kronologikus és műfaji rendszer alakul ki az 
eddig megszerzett és ebben az időszakban kiegészített zenei ismeretekben. 

 
Helyi tanterv szerinti 10%: 2 óra 

• Zenei reprodukció 
 
Vizuális kultúra 

11. évfolyam 

Évi óraszám: 18 óra 
Helyi tanterv szerinti 10%: 2 óra 
Helyi tanterv szerinti szabadon tervezett: 0 óra 
Helyi tanterv szerinti emelt szintű: 0 óra 
Fejlesztésicélok, követelmények 
Ebben az iskolaszakaszban – csakúgy, mint eddig – a vizuális kultúra tantárgy az esztétikai, művészeti 
nevelés érdekében végzi fő tevékenységeit, azonban egyre nagyobb hangsúlyt kap a kritikai gondolko-
dás és problémamegoldó gondolkodás, illetve a szociális érzékenység fejlesztése. A felnőtté válás 
folyamatában különösen fontos az önismeret, a reális önértékelés erősítése, amely kiváltképp a tan-
tárgy sajátosságából eredő alkotótevékenységhez kapcsolódó, egyénre szabott feladatokon keresztül 
érhető el. Ugyanakkor egyrészt a fejlesztési cél tartalmaként választott társadalmi problémák vizsgála-
ta, másrészt a tantárgy jellemző módszertanából következő munkamódszer (pl. gyakori csoportmun-
ka), erősítik a szociális kompetenciát, az egymás iránt érzett felelősségvállalást. 
 
A médiatudatosság fejlesztését különösen indokolja a kortárs társadalom igénye, amely a fiatalok mé-
diahasználati szokásai miatt egyre fontosabb szerepet kap az adott iskolaszakaszban. E fejlesztés fon-
tosságának hangsúlyozása különösen indokolt az adott tantárgyban, hisz az információs csatornák 
gazdagodása a szöveges információ befogadás mellé felzárkóztatja a vizuális információk tudatos 
befogadásának fontosságát is, mivel az információk forrása és jellege alapján szöveg és kép együtt 
értelmezése napjainkbangyakoribb jelenség valós élethelyzetekben. A médiatudatosság fejlesztésének 
tehát egyre fontosabb aspektusa a vizuális megfigyelés és értelmezés segítségével megvalósuló média-
használat és médiaértés. 
 
A fentiekből is következik, hogy e korosztályban kevésbé a kifejező szándékú rajzi, festészeti produk-
tumok létrehozása a cél, mint inkább a technikai médiumok felhasználásával létrehozható produktu-
mok elkészítése, amely egyúttal hozzájárul a digitális kompetencia fejlesztéséhez, illetve a közvetlen 
környezet, a mindennapi vizuális jelenségeinek értelmezése. Ebben az iskolaszakaszban a vizuális 
kultúra részterületei közül a „Vizuális kommunikációhoz” kapcsolódó fejlesztés kerül előtérbe, amely 
közvetlen kapcsolatban van a médiafogyasztás tudatosságának erősítésével, illetve a „Tárgy- és kör-
nyezetkultúra” részterület vizsgálatával a környezettudatos életforma jelentőségének megértése és 
elfogadása nyer fontosságot. Miután a tantárgy kultúraközvetítő szerepe ebben az iskolatípusban is 
erős, egyre lényegesebb a befogadó tevékenység jelenléte a tanórán, méghozzá más kapcsolódó tár-
gyakban szerzett ismeretek, tapasztalatok koherens felhasználásával.  

 
 
 
 
 
 

 



Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 
Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret 
3 óra 

Előzetes tudás 

A vizuális kifejezés eszközeinek felhasználása az alkotómunka és a vizuális 
elemzés során. Önkifejezés alkalmazása az alkotó tevékenységekben. Vizuális-
esztétikai jellegű szempontok érvényesítése az alkotásokban. Különböző festé-
szeti, grafikai és plasztikai technikák a kifejezési szándéknak megfelelő alkal-
mazása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási 
konvenciók, a színtani ismeretek megfelelő alkalmazása. Érzelmek, hangulatok 
megfogalmazása egyéni szín- és formavilágban. A kifejezésnek megfelelő 
kompozíció használata. Megfigyelt és elképzelt téri helyzetek ábrázolása. 
Személyes gondolatok, érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális kifejezés 
alapvető eszközeinek segítségével. Egyéni asszociációkra támaszkodó átírás, 
fokozás. Irodalmi (zenei) mű vagy történelmi esemény feldolgozása. Hagyo-
mányos és új vizuális technikák alkalmazása. Önálló vélemény megfogalmazá-
sa saját és mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 Művészeti élmények (pl. zene, mozgás, médiajelenség) megjeleníté-

se önkifejező asszociációs alkotások által síkban, térben, időben (pl. 
zene hangulatát kifejező festészeti vagy plasztikai megjelenítéssel, 
talált tárgyakból készített installációval, fotókollázs technikával). 
Tartalom, téma: a zene és a képzőművészet kapcsolata. Dombormű 
készítése assemblage technikával.  A környezetvédelmet hangsú-
lyozó fotokollázs, vagy drogellenes plakát készítése.  

 Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, parafrázis 
készítése (pl. színesből fekete-fehér vagy monokróm megjelenítés, 
kép kiegészítése sajátos elemekkel vagy részletekkel). 

 Látvány megjelenítése egyénileg választott sajátos szándék (pl. ki-
emelés, figyelemirányítás) érdekében, a vizuális kifejezés eszközei-
nek sajátos változtatásával (pl. sajátos nézőpont, aránytorzítás, for-
maredukció). 

 Stílusirányzatok (pl. kubizmus, expresszionizmus, op-art) formai, 
technikai megoldásainak az adott célnak megfelelő (pl. érzelmek ki-
fejezése nem figuratív megjelenítéssel, látható dolgok megjeleníté-
sének leegyszerűsítése) alkalmazása saját, kifejező szándékú alkotá-
sokban. 

Különböző színekkel (pl. telített, derített, tört, hideg, meleg színek) hangula-
ti hatás elérése a látvány kifejező megjelenítése érdekében (pl. feszültség, 
nyugalom). 

Magyar nyelv és iroda-
lom: Irodalmi szöveg ér-
telmezése. Szöveg és kép 
kapcsolata. 
 
Matematika: Síkbeli és 
térbeli alakzatok. Transz-
formációk. Matematikai 
összefüggések (pl. arany-
metszés). 
 
Ének-zene: zenei befogadó 
élmények. 
 
Dráma és tánc: jelenetek, 
táncmozgások, összetett 
mediális hatások élmé-
nyének feldolgozása. 
 
Informatika: számítógép 
felhasználói szintű alkal-
mazása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Nonfiguratív megjelenítés, vizuális átírás, redukció, absztrakció, stilizálás, kieme-
lés, kontraszt, kompozíció, komplementer, színreflex, szín-, vonal-, formaritmus, 
kompozíció, konstruktív képépítés, automatikus írás. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 
Órakeret 2 

óra 

 



Előzetes tudás 

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti alkotások, 
alkotók felismerése, jelentőségének megértése.  A vizuális kifejezés eszközei-
nek felismerése és használata műelemzés során. A megfigyelés segítségével 
műelemző módszerek alkalmazása. Különböző ábrázolási rendszerek felisme-
rése, értékelése műalkotásokon.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok, témák, illetve problémakörök 
önálló értelmezése, többféle szempont alapján. Vizuális esztétikai jellegű ér-
tékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó 
feladatokban. Eltérő kultúrák legfontosabb vizuális jellemzőinek értelmezése 
összehasonlítással. Összehasonlítás során önállóan kialakított szempontok ér-
vényesítése. A technikai képalkotás – fotográfia, mozgókép – műtípusainak, 
kifejezőeszközeinek ismerete és értelmezése azok képzőművészeti kapcsolódá-
saival. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 Tematikus ábrázolások elemzése a művészetben (pl. emberábrázo-

lás, térábrázolás, mozgásábrázolás, táj, csendélet), legfontosabb vál-
tozások lényegének kiemelése és összegzése a különböző művészet-
történeti korszakokban. Tartalom, téma: látvány utáni tanulmány-
rajzok, fázisrajzok, mozdulatvázlatok (kroki) készítése álló és ülő 
alakról. Kompozíciós megoldások a különböző művészeti stíluskor-
szakokban és stílusokban (pl. a fény szerepe a barokk festménye-
ken, a perspektíva szerepe a főalak kiemelésében a reneszánsz fest-
ményeken). 

 Művészettörténeti korszakok (pl. reneszánsz és barokk, klassziciz-
mus és romantika) összegzése, a hasonlóságok és a legfontosabb 
megkülönböztető jegyek kiemelésével. 

 A századforduló irányzatainak (pl. szecesszió, posztimpresszioniz-
mus, impresszionizmus) és a 20. század legfontosabb avantgard 
irányzatainak (pl. kubizmus, expresszionizmus, dadaizmus, 
fauvizmus, futurizmus, szürrealizmus) összegzése, a hasonlóságok 
és a legfontosabb megkülönböztető jegyek kiemelésével. 

 Kortárs művészeti megoldások (pl. intermediális megjelenítés, ese-
ményművészet) feldolgozása: gyűjtés, elemzés, értelmezés és az 
eredmények bemutatása adott vagy önállóan választott társadalmi 
probléma feldolgozása kapcsán (pl. kirekesztés, megkülönböztetés, 
környezetszennyezés, szegénység). 

 A fotóművészet. Digitális fotózás. 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
korstílusok, irányzatok 
társadalmi és kulturális 
háttere. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: stílusirányzatok, 
stíluskorszakok irodalmi 
jellemzői, képzőművészeti 
párhuzamok.  
 
Ének-zene: Művészettör-
téneti és zenetörténeti 
összefüggések (korszakok, 
stílusok kiemelkedő alko-
tók, műfajok). Zenei befo-
gadói tapasztalatok. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Látvány- és műelemzés, korszak, korstílus, stílusirányzat, képzőművészeti műfaj, 
műtípus, avantgard, avantgard irányzatok, kortárs képzőművészet, kompozíció, 
képkivágás, képi és optikai helyzetviszonylat, kontraszt, digitális képfeldolgozás, 
intermediális műfaj, eseményművészet. 

 
Tematikai egység/ 

 Fejlesztési cél 
Vizuális kommunikáció 

Kép és szöveg 
Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 
Nem vizuális természetű információk érzékletes, képi megfogalmazása. A 
vizuális kommunikáció különböző formáinak megkülönböztetése és értelme-
zése. A technikai képalkotás lehetőségeinek ismerete és megértése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A technikai médiumok képalkotó módszereinek megismerése. Vizuális közlés 
szöveggel és képpel különböző célok érdekében. Összetett vizuális kommuni-
kációt szolgáló megjelenés tervezése. 

 



Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
− Összetettebb vizuális közlés megvalósítása kép és szöveg együttes, 

összefonódó használatával (pl. saját készítésű fotó-önarckép stílusbeli 
átalakítása megfelelő szoftverhasználattal, majd a képhez – a tartalmat 
módosító – szöveg társítása, grafikai kivitelezése) elsősorban a jelen-
tésmódosulások tudatosításának céljával. 

− Kreatív tervezés, kivitelezés szöveg és kép (egyenrangú) egymás mellé 
rendelésével (pl. művészkönyv vegyes technika alkalmazásával és/vagy 
számítógép használatával, megadott témából kiindulva) a különféle je-
lentésrétegek új minőségének megvalósítása céljából. 

−Vizuális közlés szöveggel és képpel a médiaipar területéhez kapcsolódóan 
(pl. televíziós műsorrend írása különféle szempontok alapján, majd mű-
sor-újságoldal tervezése, összeállítása képekkel kiegészítve, internet- és 
megfelelő szoftverhasználattal). A vizuális és szöveges üzenet külön-
külön és együttes jelentésváltozásának megértése összetettebb kommu-
nikációs szituációban. 

 

Mozgóképkultúra és mé-
diaismeret: a médiaipar 
működése, műsorgyártás. 
 
Magyar nyelv és irodalom: 
Ábrák, képek, illusztrációk 
kapcsolata a szöveggel. 
Csoportos, nyilvános és 
tömegkommunikáció sajá-
tosságai. Vizuális kommu-
nikáció. A számítógépes 
szövegvilág; az elektroni-
kus tömegkommunikáció.  
 
Informatika: Információk 
és a közlési cél. A médiu-
mok, közléstípusok tartal-
mi megbízhatósága, eszté-
tikai értéke. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Montázs-elv, tipográfia (betűméret és stílus, oldalrendezés, oldalpár, kép és szö-
veg, kompozíció, borító); intermédia, anyag(szerűség), művészkönyv/art-book, 
műsorrend. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 
Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás 

A vizuális környezetben megfigyelhető téri helyzetek, színviszonyok pontos 
értelmezése és szöveges megfogalmazása. Megfigyelések alapján a vizuális 
közlések érdekében különböző rajzi technikák alkalmazása. Tárgyakkal, épüle-
tekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtése.  
Tárgykészítő, kézműves technikák alkalmazása. Gyakorlati feladatok önálló 
előkészítése.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Jelenségek, látványok vizuális megfigyelése és értelmezése során célirányos 
szempontok kiválasztása. Az adott tárgynak megfelelő tárgykészítő technikák 
alkalmazása. Problémamegoldás a tervezés során. Építészeti és térélmények 
megfogalmazása szövegben. Összehasonlítás során önállóan kialakított szem-
pontok érvényesítése. Tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése adott 
szempontok alapján. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
−Ember alkotta objektumok (pl. épületek, építmények) és azok jellem-

ző környezetének (pl. formai kapcsolódás – F. L. Wright: Vízesés-
ház; Utzon: Operaház Sydney-ben; környezetbe olvadás, álcázás – 
camouflage jelenség) elemző vizsgálata, értelmezése és összeha-
sonlítása (pl. formai és/vagy színkapcsolódás, anyaghasználat sze-
rint). 

−Szöveges eszközökkel leírt tárgy, épület vagy téri helyzet pontos 
megjelenítése vizuális eszközökkel, az adott környezet alapos, 
pontos megismerése érdekében. 

−Belső terek, tárgyak átalakítása meghatározott célok (pl. közösségi 
terek intim részeinek kialakítása, hulladék kreatív újrahasznosítá-
sa) érdekében. 

Matematika: Mérete-
zés.Gondolatmenet követése. 
Absztrahálás, konkretizálás. 
Rendszeralkotás: elemek elren-
dezése adott szempontok sze-
rint. 
 
Biológia-egészségtan: lakókör-
nyezet és természetes élőhe-
lyek. 
 
 

 



Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tervezés, felmérés, térelrendezés, műszaki ábrázolás, környezettudatos magatar-
tás, környezetvédelem. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tárgy- és környezetkultúra 

Funkció 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtése. 
Tervvázlatok készítése. Gyakorlati feladatok önálló előkészítése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az adott célnak megfelelő tárgykészítő technikák alkalmazása. Problémameg-
oldás a tervezés során. Tárgy és funkció kapcsolatának átfogó értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
−Környezet tervezése, áttervezése más feladat ellátására (pl. munka 

– pihenés, hétköznapi – ünnepi) vagy több funkció betöltésére 
(pl. öltözködés és rejtőzködés, közlekedés és pihenés), illetve a 
tervek elkészítése makett vagy modell formájában. 

−Funkcionális szempontokat kevéssé érvényesítő fiktív vagy elkép-
zelt terek (pl. adott színházi mű díszlete) tervezése és makettezé-
se. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 
Szükségletek és igények elemzé-
se, tevékenységhez szükséges 
információk kiválasztása, terve-
zés szerepe, jelentősége, műveleti 
sorrend betartása, eszközhaszná-
lat. Lakókörnyezet-életmód. 
 
Dráma és tánc: Produkciós mun-
ka. A színházművészet 
összművészeti sajátosságai. 
 
Magyar nyelv és irodalom: imp-
rovizáció, diákszínpadi előadás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Funkció, funkcionalizmus, díszlet, makett, modell. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített környezet története 
Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 

Azonosságok és különbségek célirányos megkülönböztetése az elemzésben. 
Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtés. A 
látott jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez szükséges szempontok megérté-
se. Önálló kérdések megfogalmazása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A vizuális környezet, tárgyak vizuális megfigyelése és a látvány értelmezése 
során célirányos szempontok kiválasztása. Különböző korú és típusú tárgyak, 
épületek pontos összehasonlítása különböző szempontok alapján, a következte-
tések célirányos megfogalmazásával. Fontosabb építészettörténeti korszakok és 
irányzatok, lényegének megértése, megkülönböztetésük. Különböző korokból 
származó tárgyak megkülönböztetése különböző szempontok alapján. A múlt 
tárgyi emlékeinek értékelése, jelentőségének megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 



−Az építészettörténet fontosabb korszakainak (pl. reneszánsz, barokk, klasz-
szicizmus, eklektika) elemző vizsgálata, összehasonlítása és csoportosí-
tása a legfontosabb építészettörténeti példák alapján. 

−A divat fogalmának (pl. öltözködés, viselkedésforma, zene, lakberendezés 
területén) elemző vizsgálata és értelmezése (pl. szubkultúrák viszonya a 
divathoz) a közvetlen környezetben tapasztalható példákon keresztül. 
Tartalom, téma: formák, fazonok, motívumok (gyűjtés az öltözködéstör-
ténetéből); önarckép készítése régi korok öltözékébe bújva;  

 

Magyar nyelv és iroda-
lom: Esztétikai minősé-
gek. Toposz, archetípus 
állandó és változó jelen-
tésköre. 
 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
Társadalmi jelenségek 
értékelése. Társadalmi 
normák. Technológiai 
fejlődés. Fogyasztói társa-
dalom. 
 
Biológia-egészségtan; 
földrajz: Környezet fo-
galmának értelmezése. 
Helyi természet- és kör-
nyezetvédelmi problémák 
felismerése. Környezettu-
datos magatartás, fenn-
tarthatóság. 
Globális társadalmi-
gazdasági problémák: 
fogyasztói szokások, 
életmód. Fenntarthatóság. 
Környezet és természetvé-
delem. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Alaprajztípus, alátámasztó és áthidaló elem, oszloprend, homlokzatosztás, 
megalitikus építészet, sírtípus, szent körzet és síregyüttes, egyházi építészet, palo-
ta, lakóház, stíluskeveredés, divat, szubkultúra, design, funkcionalizmus 

 
Helyi tanterv szerinti 10%: 2 óra 

• Tárgy- és környezetkultúra 
• Funkció 
• Az épített környezet története 

A továbhaladás feltételei 
− Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló kiválasztása. 
− A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek önálló alkalmazása az alkotótevékenység és a vizuá-

lis jelenségek elemzése, értelmezése során. 
− Bonyolultabb kompozíciós alapelvek tudatos használata különböző célok érdekében. 
− Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének szándéknak megfelelő pontos értelme-

zése, és egyszerű mozgóképi közlések elkészítése. 
− Alapvetően közlő funkcióban lévő képi, vagy képi és szöveges megjelenések árnyalt értelme-

zése. 
− Médiatudatos gondolkodás a tömegkommunikációs eszközök és formák rendszerező feldolgo-

zása.  
− A tervezett, alakított környezet forma és funkció összefüggéseinek felismerése, ennek figye-

lembe vételével egyszerű tervezés és makettezés. 
− Tanult technikák célnak megfelelő, tudatos alkalmazása alkotótevékenységekben. 
− Társművészeti kapcsolatok árnyalt értelmezése. 

 



− Kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok rendszerező ismerete és a meghatározó al-
kotók műveinek felismerése. 

− Az építészet alapvető elrendezési és szerkezeti alapelveinek, illetve stílust meghatározó voná-
sainak felismerése. 

− Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése összehasonlítása, műelemző 
módszerek alkalmazásával. 

− Adott vizuális problémákkal kapcsolatban önálló kérdések megfogalmazása. 
− A kreatív problémamegoldás lépéseinek alkalmazása 
− Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 
 
 
 

 



BIOLÓGIA 

Célok és feladatok 
Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában a természet 
és az azt megismerni igyekvő ember áll. A természettudományi műveltség a természettel való közvet-
len, megértő és szeretetteljes kapcsolaton alapul. Olyan tudást kell építenünk, amely segíti természeti-
technikai környezetünk megismerését, és olyan tevékenységre késztet, mely hozzájárul a környezettel 
való összhang megtalálásához és tartós fenntartásához. Ennek érdekében a tanulónak meg kell ismer-
nie a világot leíró alapvető természettudományos modelleket és elméleteket, azok történeti fejlődését, 
érvényességi határait és a hozzájuk vezető megismerési módszereket. Mivel a paradigmák, kutatási 
programok ma is változnak, a természettudományok tanítása során azt is be kell mutatnunk, hogy azok 
századok kollektív munkájával születtek meg, folyamatosan alakulnak, és sok esetben nem kizárják, 
hanem kiegészítik egymást. A természettudományok fejlődésének jellemzőit és módszereit az iskolai 
oktatás és nevelés során is figyelembe kell venni. A tanulókat meg kell ismertetni a tervszerű megfi-
gyeléssel és kísérletezéssel, az eredmények ábrázolásával, a sejtett összefüggések matematikai formá-
ba öntésével, ellenőrzésének és cáfolatának módjával, a modellalkotás lényegével. A természettudo-
mányi műveltség az egyén és a társadalom számára is meghatározó jelentőségű. Az egészség tudatos 
megőrzése, a természeti, a technikai és az épített környezet felelős és fenntartható alakítása a termé-
szettudományos kutatások és azok eredményeinek alkalmazása nélkül elképzelhetetlen. A globális 
problémák megoldásának fontos feltétele az állampolgárok természettudományos műveltségen alapu-
ló, kritikus és konstruktív magatartása. A gazdaság, a versenyképesség számára létfontosságú a kellő 
számú és felkészültségű műszaki szakember. Az egyén tudása társadalmi szinten szorosan összefügg a 
gazdasági versenyképességgel és a szűkebb-tágabb autonóm közösségek fennmaradásával. A termé-
szettudományok tanítása során alapvető a tudományágak pontos és részben elkülönült fogalomhaszná-
lata. A természettudományi nevelésnek ugyanakkor elő kell segítenie a közvetített tudás társadalmi 
érvényesülését is. Ezért az sem a tartalmak, sem a módszerek tekintetében nem szorítható be kizárólag 
a szaktudományok szűken értelmezett kereteibe. Az iskolai oktatásnak és nevelésnek olyan, természet-
tudományos módszerekkel vizsgálható kérdésekkel is foglalkoznia kell, amelyeket a társadalom és a 
gazdaság adott időben és helyen felvet, amelyek befolyásolják az egyén és a közösség jelenlegi életét, 
illetve kihatással vannak a jövő alakulására. Ilyenek az egészségmegőrzéssel, a természeti forrásokkal 
való fenntartható gazdálkodással összefüggő problémák. Cél, hogy a tanulók cselekvő közreműködői-
vé váljanak a tanulási folyamatnak, egyben felkészüljenek az aktív állampolgári szerepvállalásra. A 
természettudomány nemcsak ismeretek rendszere, az emberiség közös kultúrkincse, hanem magasan 
szervezett kollektív megismerési eszköz is. A közoktatásban folyó természettudományos nevelés a 
maga sajátos eszközeivel ehhez biztosít hozzáférést. Erre az alapra épül a természettudományos és 
műszaki életpályákra való felkészítés is. Ahhoz, hogy a tudás személyessé váljék, a diszciplínák tudás-
rendszereit a tanulók igényeihez, életkori sajátosságaihoz, képességeik és gondolkodásmódjuk sokfé-
leségéhez kell igazítani. Így felkelthető a tanulók érdeklődése, megalapozható a nem természettudo-
mányos pályát választók kellő tájékozottságának kialakítása, és – megkülönböztetett figyelemmel a 
tehetségek gondozására – elérhető a fiatalok egy részének természettudományokhoz köthető pályákra 
irányítása is.A közoktatásban felépített természettudományi tudás érvényességének és működőképes-
ségének feltétele a rendszerszerűség.Az alapelvek, kulcsfogalmak és modellek tudásrendszerét közért-
hető, érdeklődést keltő és fenntartó, azt tovább bővíthető módon kell fejleszteni. Ennek eszköze a ta-
nulók cselekvő részvételét biztosító tudásépítés. Az önmagában is összetett funkciójú természettudo-
mányi nevelés – a többi műveltségterülethez hasonlóan – beágyazódik az iskola komplex személyi-
ségfejlesztési folyamatába. Ennek feltétele az iskolai és azon kívüli tanulási környezet változatossága, 
az információforrások és interakciós lehetőségek sokfélesége, az önálló, cselekvő tanulás lehetősége. 
A természettudományi nevelés a tanulókat aktív szerepvállalásra, a fenntarthatóságot támogató, önma-
gáért és a közösségért felelős életmód kialakítására készteti. A megalapozott természettudományos 
műveltség teszi lehetővé a félrevezetésen, manipuláción alapuló megnyilvánulások felismerését és 
hárítását is. 
A biológia az általános iskolában elsajátított ismeretekre, készségekre, képességekre épül. Annak cél-
jaival, feladataival szerves egységben bővíti a tanulók biológiai ismereteit, erősíti a természettudomá-

 



nyos tárgyak tantárgyközi kapcsolatait, továbbfejleszti a tanulók megismerési képességeit, elősegíti 
személyiségük sokoldalú kibontakozását, formálja ön- és világszemléletüket, segíti a természeti és 
társadalmi környezetben való eligazodásukat, testi és lelki harmóniájuk kibontakozását. 
 
A biológiai ismeretek elsajátítása során a tanítás-tanulás folyamatában kiemelt hangsúlyt kap a testi-
lelki egészség, az énkép és önismeret, a hon- és népismeret, a környezeti nevelés, valamint az infor-
mációs és kommunikációs kultúra fejlesztési feladatainak megvalósítása.  

Fejlesztési feladatok 
A fenti célokból a biológiát tanító pedagógusnak a következő feladatai adódnak: 

− Bemutatni, hogy a különböző szerveződésű élőlényekben az egyes életműködések miféle mó-
don valósulhatnak meg. 

− Olyan természetszemléletet és biológiai műveltséget kialakítása, amelyben elfogadott az élő-
lények és az életközösségek változatossága, a biológiai sokféleség jelentősége. 

− Rámutatni az életközösségek szerveződésében felismerhető lényeges összefüggésekre. 
− Az élő és élettelen környezetet a dinamikusan változó ökológiai rendszerek részeként megismer-

tetni. 
− Áttekintő képet nyújtani a tulajdonságok kialakulásához szükséges információk öröklődéséről 

és az élővilág állandóságának és változékonyságának anyagi alapjairól. 
− Természettudományos bizonyítékokkal alá támasztani az élővilág egységességét, egyúttal tér-

ben és időben elhelyezni az embert a földi élővilágban. 
− Megismertetni a tanulókkal az emberi szervezet önfenntartó és önszabályozó folyamatait, 

amelyek lehetővé teszik a változó környezetben a test belső egyensúlyának fenntartását. 
− Biztosítani az egészséges életmóddal kapcsolatos helyes alternatívák kiválasztásához szüksé-

ges tájékozottságot. 
− A tevékenység során elősegíteni az emberek egymás közti, valamint az emberek és környeze-

tük közötti együttélési szabályok megértését. 
− Képessé tenni a tanulókat arra, hogy az ismeretek elsajátítása folyamán logikus összefüggé-

sekben, rendszerekben gondolkodjanak és tudják használni a biológiai objektumokkal kapcso-
latosan a természettudományos megismerési módszereket. 

− Az életkori sajátságokkal összhangban levő tanulói vizsgálatok és természettudományos kísér-
letek szervezésével, középszintű ismeretterjesztő művek feldolgozásával kialakítani az önálló 
ismeretszerzés igényét. 

− Elősegíteni az emberek egymás közti, valamint az emberek és környezetük közötti együttélési 
szabályok megértését. 

− Rámutatni a biológia etikai és társadalmi, gazdasági kérdésekkel való kapcsolatára. 
− Tudatosítani, hogy Földünk globális problémáinak megoldásában a biológia tudományának 

kiemelkedő jelentősége van, egyúttal a biológiai ismeretek birtokában minden embernek ten-
nie kell. 

− Az élet minden területén kialakítani a környezettudatos magatartást. 
− A tantárgy körébe tartozó korszerű elméleti ismeretek nyújtása, az egészség-kultúra fejleszté-

se, a munkaképesség hosszú távú megőrzésének megtanulása. 
− A többi pedagógussal együttműködve felkészíteni a diákokat az áltudományos gondolkodás 

felismerésére, kritikus fogadására és cáfolására. 
− Csoportos tevékenységekkel fejleszteni az együttműködésre vonatkozó készségeket, és olyan 

magatartásmintát adni, mely segíti az emberek sokféleségének elfogadását. 
− Érdeklődést kell kelteni a tanulókban a természet megfigyelésére, úgy, hogy közben a tanult 

eljárásokat, az elsajátított ismereteket tudatosan alkalmazzák és felhasználják. 
− A pedagógus érje el, hogy a tanulók törekedjenek az egészséges életvitel, a prevenció, egés-

zségmegőrzés legfontosabb ismereteinek elsajátítására és aktív megvalósítására, a test és lélek 
harmóniájának kialakítására, végül a családi élet értékes, kulturált megélésére. 

− Kialakítani a tanulókban a szükséges készségeket, képességeket a fenntartható fejlődés bizto-
sításához. 

 



Ehhez szükséges, hogy a tanuló tapasztalati úton ismerje meg a környezetének legfontosabb élő és 
élettelen anyagait. Az idő és a természeti jelenségek megismerésével alakuljon ki összefüggő kép a 
földi élet múltbéli és jelenkori változásairól. Ismerje meg a Föld élőlényeinek, de a sejten belüli anya-
goknak is térbeli elrendeződést, ezek egymásra hatását. Rendelkezzen megfelelő jártassággal a termé-
szettudományok megismerésében, lássa a biológia XXI. századi fejlődési lehetőségeit. A tanulmányok 
során a tanulók váljanak képessé arra, hogy az ismeretek elsajátítása folyamán logikus összefüggések-
ben gondolkodjanak és tudják használni a biológiai objektumokkal kapcsolatosan a természet-
tudományos megismerési módszereket. 
 
Az életkori sajátságoknak megfelelő tanulói vizsgálatok és természettudományos kísérletek szervezé-
sével, ismeretterjesztő művek feldolgozásával alakuljon ki az önálló ismeretszerzés igénye. Váljon 
nyilvánvalóvá, hogy változó világunkban a biológiai ismeretek is állandóan bővülnek, ezek nyomon 
követése szükséges ahhoz, hogy a világ jelenségeit megértse. Ezáltal lesz képes a természeti és társa-
dalmi folyamatokat a harmonikus fejlődés irányában befolyásolni. 
 
Kompetenciák 

A biológia tantárgy tanulása során az információk feldolgozása lehetőséget ad a tanulók digitális kom-
petenciájának, esztétikai-művészeti tudatosságának, kifejezőképességének, anyanyelvi és idegen nyel-
vi kommunikációkészségnek, kezdeményezőképességének, szociális és állampolgári kompetenciájá-
nak fejlesztéséhez is. A biológia tudomány történetének megismertetésével hozzájárul a tanulók erköl-
csi neveléséhez, a magyar vonatkozások révén pedig a nemzeti öntudat erősítéséhez. Segíti az állam-
polgárságra és demokráciára nevelést, mivel hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok felnőtté válásuk után 
felelős döntéseket hozhassanak. A csoportmunkában végzett tevékenységek és feladatok lehetőséget 
teremtenek a demokratikus döntéshozatali folyamat gyakorlására. A kooperatív oktatási módszerek a 
kémiaórán is alkalmat adnak az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztésére. A testi és lelki 
egészségre, valamint a családi életre nevelés érdekében a fiatalok megismerik a környezetük egészsé-
get veszélyeztető leggyakoribb tényezőit. Ismereteket sajátítanak el a veszélyhelyzetek és a káros füg-
gőségek megelőzésével, a családtervezéssel, és a gyermekvállalással kapcsolatban. A kialakuló termé-
szettudományos műveltségre alapozva fejlődik a médiatudatosságuk. Elvárható a felelősségvállalás 
másokért, amennyiben a tanulóknak szerepet kell vállalniuk a természettudományok és a technológia 
pozitív társadalmi szerepének, gazdasági vonatkozásainak megismertetésében, és az áltudományos 
nézetek elleni harcban, továbbá a csalók leleplezésében. A közoktatási biológiatanulmányok végére 
életvitelszerűvé kell válnia a környezettudatosságnak és a fenntarthatóságra törekvésnek. 
 
Az értékelés leggyakoribb formái 

 – Az önálló és csoportos tanulói tevékenység: forráshasználat; megfigyelés; kísérletezés; applikációs 
tevékenység; programkészítés, szervezés. 

 – Szóbeli feleltetés. 
 – Írásbeli ellenőrzés: munkafüzet, munkalap, feladatlap, témazáró. 
 – Önálló – tanórán kívüli – forráshasználat (könyv, folyóirat, multimédiás eszközök), megfigyelés, 

adatgyűjtés, kiselőadás, programkészítés. 

Értékelési szempontok 
 – Milyen szinten sajátította el a tanuló a tananyaghoz kapcsolódó szaknyelvet és az élőlények testto-

pográfiai ismereteit? 
 – Hogyan használja a megismerési algoritmusokat? 
 – Felismeri-e az élőlényeket, tudja-e őket jellemezni? 
 – Képes-e a megismert tények, folyamatok, fogalmak elemzésére, törvényszerűségek bizonyítására? 
 – Érti-e az ökológiai rendszerek szabályozó folyamatait, tudja e példákkal illusztrálni a környezet – 

életmód – szervezet, valamint a szervek felépítése és működése közti oksági összefüggéseket? 
 – Képes-e a növényi és állati anyagcsere összehasonlítására, látja e az autotróf anyagcsere szerepét 

a bioszférában? 

 



 – Felismeri e a növény és állatvilág élőlényeinek testfelépítésében és életműködéseinek fejlődésében 
az evolúciós újításokat? 

 – Képes-e a megismert élőlények rendszerezésére? 
 – Ismeri-e az emberi szervezet felépítését, működését, szabályozó folyamatait? 
 – Látja-e szervezetében a rész és az egész viszonyát, az életfolyamatok irreverzibilitását? 
 – Elsajátította-e és alkalmazza-e a mindennapokban az egészséges életvitel szokásrendszerét? 
 – Tudja-e, mikor kell orvoshoz fordulni és hogyan kell ott viselkedni? 
 – Rendelkezik-e megfelelő önállósággal a megfigyelések, vizsgálódások, kísérletek végzésében, az 

eszközök balesetmentes használatában, az információhordozók kiválasztásában, hasznosításában? 
 – Elsajátította-e az értő, a válogató a kritikai olvasás megfelelő szintjét, és tudja-e hasznosítani az 

ismeretszerzés folyamatában? 
 – Miként tud önállóan vagy társaival együttműködve ismereteket szerezni, gyakorlatokat végezni, 

megszerzett ismereteit új szituációban alkalmazni? 
 – Milyen mértékben vált személyiségének jellemzőjévé a környezet- és egészségvédelem, valamint 

a permanens önművelődés igénye? 
 
Heti és éves óraterv 
 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

9. évfolyam – – 
10. évfolyam 2 óra 72 óra 
11. évfolyam 2 óra 72 óra 
12. évfolyam 1 óra 36 óra 

 

 



 
10. évfolyam 

Évi óraszám: 72 óra 
HT szerinti 10%: 7 óra 
HT szerinti szabadon tervezett: 0 óra 
HT szerinti emelt szintű: 0 óra 
 
A biológia tanulásának ebben a szakaszában a tanulókban – korábbi tanulmányaikat kiegészítve és 
rendszerezve – átfogó kép alakul ki az élőlények testfelépítéséről és életműködéseiről, egyre jobban 
megértik az egyes csoportok közötti fejlődéstörténeti eredetű különbségeket és hasonlóságokat. A 
megismerés különböző módszereinek alkalmazásával és a tanulói teljesítménysegítő értékelésével 
egyre fejlődik egyéni tanulási stílusuk. Az életközösségek természeti környezetben végzett megfigye-
lésével, az élővilág és az élettelen környezet közötti kölcsönhatásokat tanulmányozva felismerik az 
élőlényeknek az élőhelyi viszonyokhoz való alkalmazkodását. Az egyed feletti szerveződési szintek 
megismerése, az ökológiai rendszerek vizsgálata nemcsak az összetett rendszerszerek működésébe ad 
betekintést, hanem rávilágít a megóvásukkal és fenntartásukkal kapcsolatos feladatokra és gyakorlati 
teendőkre is. Az állati viselkedés különféle formáinak és biológiai funkcióinak megismerése alapot ad 
az emberi magatartás megértésére is. A korábban megismert távoli tájakról alkotott képbe beillesztik a 
Kárpát-medence élő természeti értékeinek és az azokkal való gazdálkodás módjainak ismereteit, ezzel 
fejlődik a hazához való kötődésük. A fenntarthatóságra nevelés céljaival összhangban elképzeléseket, 
attitűdöket formálnak az élő természeti értékek és a környezeti rendszerek megóvásáról. 

 

Tematikai egység címe Órakeret 
 Láthatatlan élővilág – Mikrobák 10 óra 
 A Zöld Birodalom – A növények világa 13 óra 
 Akik benépesítik a Földet – Az állatok világa 13 óra 
 Kapcsolatok az élők és élettelenek között - Élőlények és környezetük 10 óra 
 Érthetjük őket? – Az állatok viselkedése 10 óra 
 Másfélmillió lépés Magyarországon…. – A Kárpát-medence élővilága 9 óra 
Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 7 óra 
Az éves óraszám 72 óra 

 
I. Tematikai egység: Láthatatlan élővilág – Mikrobák (10 óra) 
Előzetes tudás: 
 – Vírusok, baktériumok, egysejtűek, gombák általános jellemzői.  
Nevelési-fejlesztési célok: 
 – A mikrobák elterjedését biztosító anyagcsere és genetikai változatosság értelmezése a felépítés és 

működés, valamint a rendszerek szempontjából.  
 – A baktériumok, gombák, vírusok egészségügyi és gazdasági jelentőségének felismerése.  
Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Hogyan lehet vizsgálni a szabad 
szemmel nem látható élőlényeket?  
A mikrobiológia alapvető vizsgálati 
módszerei.  
 
Melyek a mikrobák főbb csoportjai, 
milyen a testfelépítésük?  

Az élővilág szabad szemmel nem 
látható mérettartományának beil-
lesztése a természet méretskálájába. 
A természeti rendszerek, szervező-
dési szintek egymásba épülésének 
felismerése.  
A mikrobák környezetünkben való 

 
 
 
 
 
 

 



A vírusok szerkezete.  
A baktériumok sejtfelépítése.  
Az egysejtű eukarióták sejttípusa, 
változatos testfelépítése és mozgás-
típusa.  
A gombák testfelépítése, az egysej-
tű, fonalas és teleptestű típusok.  
A mikrobák elhelyezése az élővilág 
méretskáláján.  
 
Melyek a mikrobák életfeltételei? Mi 
befolyásolja környezeti elterjedésü-
ket? 
Anyagcsere típusok.  
A mikrobák földi anyagforgalomban 
játszott szerepe, jelentősége. 
Ősbaktériumok. 
 Szélsőséges életformák, feltételezett 
földön kívüli életlehetőségek. 
 
Hogyan előzhető meg a káros mik-
robák elszaporodása? 
Fertőtlenítés és sterilizálás fogalma, 
jelentősége, néhány módszer példá-
ja. A mindennapi környezet higiéni-
ájának jelentősége.  
Az élelmiszerek romlásának okai, 
tartósítási lehetőségek. 
Növények mikrobiális kártevők 
elleni védelmének jelentősége, mód-
szerei. 
 
 
Melyek a mikrobák gazdasági hasz-
nosításának lehetőségei?  
A mikrobiális tevékenység mező-
gazdasági, élelmiszeripari és gyógy-
szeripari jelentősége.Az ehető gom-
bák táplálkozási jelentősége. 
 
Mi a fertőzés, hogyan terjednek a 
fertőző betegségek? 
A mikrobiális fertőzések módjai, 
megelőzésük és gyógyításuk lehető-
ségei. Helyi és világjárvány fogal-
ma, megelőzés és elhárítás lehetősé-
gei. 

általános előfordulásának felismeré-
se. Mikroszkópos megfigyelések 
végzése és a megfigyelések rögzíté-
se. 
 
A baktériumok és az egysejtűek 
sejttípusainak a felépítés és műkö-
dés, a rendszerek szempontjai alap-
ján való összehasonlítása.  
 
 
Mikrobák csoportosítása a rájuk 
jellemző anyagcsere típusok alapján, 
környezeti jelentőségük példákkal 
való bizonyítása. A mikrobák és a 
környezetük közötti kölcsönhatások 
rendszerszemléletű elemzése. 
Az élet fizikai határainak tágabb 
értelmezése, Földön kívüli lehetősé-
geinek tudományos alapú felvetése. 
 
Példák a mindennapi életben hasz-
nálható fertőtlenítési és sterilizálási 
eljárásokra. Előnyök és hátrányok 
összegyűjtése. 
 
Néhány, a mikrobák tevékenységé-
hez köthető tartósítási, konyhatech-
nológiai, élelmiszeripari és gyógy-
szergyártási folyamat kipróbálása. 
 Kísérletek önálló elvégzése és ér-
telmezése (erjedés, fertőtlenítősze-
rek hatása). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kutatómunka a helyi és világjárvá-
nyok kialakulásáról, a megelőzés és 
elhárítás lehetőségeiről; a fertőzések 
megelőzési lehetőségeiről. 
Az orvoshoz fordulás szükségessé-
gének felismerése. 

Fizika: geometriai opti-
ka, domború lencse kép-
alkotása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kémia: kísérleti eszkö-
zök és használatuk; a 
szén szervetlen és szer-
ves vegyületei; a kén és 
vegyületei; a metán; 
oxidáció és redukció; 
fertőtlenítőszerek; halo-
gén elemek. 
 
Földrajz: a Naprendszer 
bolygói, mellékbolygói; 
a fertőző betegségek, 
járványok összefüggése 
a népességszám alakulá-
sával. 
 
Matematika: geometria, 
poliéderek; mennyiségi 
összehasonlítás, mérték-
egységek. 
 
 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: az antibiotikumok 
bevezetésének hatása a 
népességszám változásá-
ra; a járványok történeti 
jelentősége. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: a járványok iro-
dalmi ábrázolása. 

Kulcsfogal-
mak/Fogalmak 

Sejtes és nem sejtes szerveződés, mikroba, vírus, baktérium, penészgomba, 
élesztő, egysejtű, autotróf és heterotróf, antibiotikum.  

 
II. Tematikai egység:  A Zöld Birodalom – A növényekvilága (13 óra) 
Előzetes tudás: 
 – Szerveződési szintek, sejt és szövet fogalma.  
 – Az élőlények csoportosításának elvei.  

 



 – Ivaros és ivartalan szaporodásmódok lényege.  
 – Az éghajlati alkalmazkodás példái a növényvilágban.  
 – Az éghajlati övek természetes életközösségei.  
 
Nevelési-fejlesztési célok: 
 – A rendszerezés különböző lehetséges módjainak felismerése.  
 – A felépítés és a működés összekapcsolása a növényi szövetek mikroszkópi megfigyelése során.  
 – A nagy élőlénycsoportok környezeti, egészségügyi és gazdasági jelentőségének a fenntarthatóság, 

valamint a tudomány, technika, kultúra szemszögéből való értelmezése.  
 – A növények esztétikai szerepének felismerése.  
 – A biológiai ismereteken alapuló önálló véleményalkotás, tudatos vásárlói attitűd formálása.  
 
Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Miért tekinthetők a növények az 
életközösségek termelőinek? Hogyan 
függenek össze a növények életfo-
lyamatai a sejtszintű felépítéssel és 
működéssel? 
A növényi sejtek felépítése, sajátos 
alkotói.  
A növényi sejt anyagfelépítő műkö-
dése, a fotoszintézis folyamata, fel-
tételei.  
 
Hogyan függ össze a növények test-
felépítése és életmódja? 
A növényi szövetek alaptípusai.  A 
hajtásos növények létfenntartó szer-
veinek felépítése és működése. 
 
Hogyan szaporodnak a növények? 
Milyen feltételeket igényelnek fejlő-
désükhöz?  
A virág felépítése, a megterméke-
nyítés. Beporzási módok. A növeke-
dés és fejlődés tényezői, szabályozá-
sa. A növényi egyedfejlődés típusai 
(példákkal). Ivartalan szaporodási 
módok. 
 
Melyek a növényvilág jelentősebb 
csoportjai, jellegzetes képviselői? 
A nagy növénycsoportok (moszatok, 
mohák, harasztok, nyitvatermők, 
zárvatermők) főbb jellemzői. Példák 
evolúciós folyamatokra, irányokra. 
 
Mely növények fontosak a gazdálko-
dásban és mindennapi környeze-
tünkben? Hogyan és miért jelennek 
meg a növények a városi, épített 
környezetben?  
Gabonafélék, ipari növények, erdő-

 
 
 
 
A növényi sejttípus vizsgálata, a 
felépítés és funkció kapcsolatának 
elemzése. Egyszerű preparátumok 
készítése és mikroszkópi vizsgálata. 
 
 
 
A biológiai szerveződés sejt, szövet, 
szerv szinten való értelmezése. 
 
 
A virág felépítésének és működésé-
nek elemzése.  Állandóság és válto-
zás szempontjainak alkalmazása az 
ivaros és ivartalan szaporodásmódok 
esetében. Megfigyelések a termé-
szetben, egyszerű laborkísérletek, az 
eredmények rögzítése, következteté-
sek levonása.  
 
 
 
 
A fejlődéstörténeti rendszerben tük-
röződő evolúciós folyamatok felis-
merése. Adott szempontok alapján 
halmazba sorolás.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kémia: a víz adszorpció-
ja, oxidáció (sejtlégzés) 
és redukció (fotoszinté-
zis), viaszok, cellulóz, 
szénhidrátok, olajok, 
fehérjék, vitaminok. 
 
Fizika: lencserendszerek 
(mikroszkóp), elektron-
mikroszkóp. 
 
Vizuális kultúra: a fa- és 
virágszimbolika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Földrajz: a Föld termé-
szetes növénytakarója; 
egyes fajok jelentősége a 
táplálékellátásban; a 
mezőgazdaság termelési 
módjai, ágazatai; globá-
lis környezeti problé-
mák. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: a termelési módok 

 



alkotó fák, dísznövények (néhány 
ismert példa).  
A városi parkok jelentősége, jelleg-
zetes növénycsoportjai, a szobanö-
vények gondozási módjai. 
 
Milyen anyagokat köszönhetünk a 
növényeknek? 
Növényi eredetű anyagok (élelmi-
szer alapanyagok, ipari nyersanyag-
ok, gyógyszer hatóanyagok jelentő-
sége, példái). 
 
Hogyan jelennek meg a gazdálkodás 
és a fenntarthatóság szempontjai a 
növénytermesztésben? 
Talajminőség, talajművelés. Vegy-
szeres növényvédelem előnyei, hát-
rányai.  
A nagyüzemi monokultúra és a bio-
gazdálkodás előnyei, hátrányai.  
A nemesítés és a fajtamegőrzés je-
lentősége, eljárásai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A növényvilág és az emberi társada-
lom sokoldalú kapcsolatának (pl. 
élelmezés, ipari nyersanyagok, jóléti 
funkciók) értelmezése néhány konk-
rét példán keresztül.  
 
 
 
A mezőgazdaságban alkalmazható 
termelési módok lényegi jellemzői-
nek összehasonlítása, vásárlói attitűd 
tudatosítása. 
A fenntarthatóság kérdésének kriti-
kus elemzése, alternatívák megfo-
galmazása. 

és a társadalmi fejlődés 
kapcsolata. 
 
Matematika: halmazok. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Fotoszintézis, növényi szövet és szerv, fejlődéstörténeti rendszer, nemzedékvál-
takozás, nyitvatermő, zárvatermő, növénynemesítés. 

 
III. Tematikai egység: Akik benépesítik a Földet – Az állatok világa (13 óra) 
Előzetes tudás: 
 – Szerveződési szintek.  
 – Az élővilág méretskálája.  
 – Az élőlények csoportosításának elvei (Linné és Darwin).  
 – Az éghajlati övek természetes élővilága.  
 – A fontosabb állatcsoportok jellemzői.  
 
Nevelési-fejlesztési célok: 
 – A felépítés és a működés összekapcsolása az állati szövetek, szervrendszerek leírásában.  
 – A nagy élőlénycsoportok környezeti, egészségügyi és gazdasági jelentőségének bemutatása. Az 

alkalmazkodás és az állatfajok földrajzi elterjedése közötti összefüggések értelmezése az állandó-
ság és a változás szempontjából.  

 – Az állatvilág és az emberiség sokoldalú kapcsolatának belátása.  
 – A fenntarthatóság szempontjain alapuló attitűdök, szokások és gyakorlati készségek fejlesztése.  
 
Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Miért van szükségük az állatoknak 
szerves táplálékra? Hogyan függe-
nek össze az állatok életfolyamatai a 
sejtszintű felépítéssel és működés-
sel? 
A lebontó anyagcsere biokémiai 
folyamatai, sejten belüli lokalizáció-
ja. A sejtlégzés folyamata, feltételei.  

 
 
 
Az állati sejtek lényegi jellemzői-
nek, a felépítés és funkció kapcsola-
tának felismerése. A táplálkozás, 
tápanyagfelvétel és lebontás, vala-
mint a szervezet energiaigénye és 

 
 
 
Kémia: oxidáció; oxigén 
és vegyületei; fehérjék, 
szénhidrátok, zsírok; 
fehérjék, kalcium és 
vegyületei, hemoglobin, 

 



A felépítés, anyag átalakítás, raktá-
rozás lehetőségei. 
 
Hogyan függ össze az állatok test-
felépítése és életmódja? 
Az állati szövetek alaptípusai.  
Az állati szervezet létfenntartó 
szervrendszerei és szervei. Meghatá-
rozó evolúciós folyamatok, fejlődési 
lépések és irányok. 
 
Milyen szaporodásmódok fordulnak 
elő az állatvilágban? Hogyan ala-
kult ki és mi a jelentősége az ivaros 
(szexuális) szaporodásnak?  
Ivartalan szaporodásmódok példái. 
Ivaros szaporodás elve, a megter-
mékenyítés módjai. Egyedfejlődési 
szakaszok, típusok. Egyedfejlődés 
és törzsfejlődés kapcsolata. 
 
Melyek az állatvilág, nagyobb cso-
portjai, jellegzetes képviselői?  
A nagy állatcsoportok főbb jellem-
zői, jellegzetes fajok. Példák evolú-
ciós folyamatokra, irányokra. 
 
Melyek a gazdálkodás szempontjá-
ból legfontosabb állatcsoportok? 
Milyen gazdasági és környezeti ha-
tása van a nagyüzemi állattenyész-
tésnek? Milyen alternatív gazdálko-
dási módok vannak? 
Halászat, haltenyésztés. Vadállo-
mány, vadgazdálkodás. Húshaszno-
sításra tartott állatok.  Tejtermelés, 
tejtermékek, fogyasztásuk előnyei.  
Az állattenyésztés biológiai alapjá-
nak jelentősége. 
A takarmánytermesztés, hulladék 
elhelyezés környezeti hatása. 
 
 
 
 
Miért tartunk társként, kedvtelésből 
állatokat? Melyek az állattartás 
elemi szabályai, törvényi keretei? 
A kutya és az ember együttélése, 
kutyatartási szokások, szabályok. 
Egyéb társ- és hobbiállatok, tartásuk 
módjai (halak, madarak, hüllők tar-
tása). Az etikus állattartás elvei, 
törvényi szabályozása. Az állatvé-

ellátása közötti összefüggés felisme-
rése. 
A szervrendszerek törzsfejlődésének 
az állandóság és változás szempont-
jain alapuló értelmezése.  
Megfigyelések, modellek, makettek 
használata, kísérletek önálló elvég-
zése, a mikroszkóp önálló használa-
ta. 
 
 
 
 
 
 
 
Állandóság és változás szempontjai-
nak alkalmazása a szaporodásmódok 
és az egyedfejlődési folyamatok 
értelmezésében.  
 
 
 
 
Lényegi jellemzők megkülönbözte-
tésén alapuló rendszertani csopor-
tokba sorolás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az állatvilág és az emberiség sokol-
dalú kapcsolatának belátása, a fenn-
tarthatóság szempontjain alapuló 
attitűdök, szokások és gyakorlati 
készségek.  
Az állattenyésztés és az ipar, a me-
zőgazdaság, a környezet és a népe-
sedés kapcsolatának bemutatása 
példákon keresztül. 
 
 
 
 
 
 
 

kollagén. 
 
 
Fizika: rugalmasság, 
szilárdság, emelőelv, 
gázok oldhatósága víz-
ben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Földrajz: korallzátony-
ok, édesvízi és tengeri 
mészkő. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: a gerinces állatok 
történeti jelentősége.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



delmi törvény főbb elvei, előírásai. 
 
Mit tanulhat a technika az állatok-
tól? 
A bionika fogalma, területei, néhány 
fontosabb alkalmazás példája. 

 
 
Etikai elvek szélesebb értelmezése, 
kiterjesztése az állatokkal való bá-
násmód területére. 
Érvek és ellenérvek a hobbiállatok 
tartásával kapcsolatban. 
 
 
Ismeretterjesztő források feldolgo-
zása a bionika témaköréből, az in-
formációk kritikus értelmezése a 
tanultak tükrében. 

 
 
 
 
 
 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: a kutya szó nyelvi 
jelentésvilága, kapcsoló-
dó jelentései.  
 
Etika: az élet tisztelete. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Sejtlégzés, mitokondrium, embrionális és posztembrionális fejlődés, állati szövet 
és szerv, gerinctelen és gerinces állat, állattenyésztés, vadgazdálkodás, bionika. 

 
IV. Tematikai egység: Kapcsolatok az élők és élettelen között – Élőlények és környezetük 
(10 óra) 
Előzetes tudás: 
 – Az időjárás és az éghajlat elemei.  
 – Élettelen környezeti tényezők.  
 – Tűrőképesség, faj.  
 – A fizikai környezet jellemzői (hőmérséklet, páratartalom, légnyomás).  
Nevelési-fejlesztési célok: 
 – Az életközösségek, mint rendszerek vizsgálata.  
 – A természet erőinek és kölcsönhatásainak megismerése.  
 – Az életközösségek változásának, az anyagkörforgás folyamatainak megfigyelésén és vizsgálatán 

keresztül a ciklikus és lineáris változások megismerése.  
 – Természeti rendszerek leírására szolgáló módszerek használata terepen végzett vizsgálatok során 
 
Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Melyek az élővilág magasabb (egyed 
feletti) szerveződési szintjei? 
Populáció, társulás fogalma, jellem-
zői. A bioszféra szintje, a globális 
folyamatok iránya, jelentősége. 
Hogyan befolyásolják az élettelen 
környezeti tényezők az élőlények 
létfeltételeit? 
Az élőlények környezeti igénye 
(napfény, hőmérséklet, levegő, víz, 
talaj), a szárazföldi és vízi környezet 
sajátosságai. Környezeti 
eltartóképesség, tűrőképesség, korlá-
tozó tényező, bioindikáció, indikátor 
szervezet fogalma, példái.  
 
Hogyan vizsgálhatók az életközös-
ségek? Milyen kapcsolatok, köl-
csönhatások működnek az együtt élő 
fajok között? Hogyan jellemezhető 
az élőlények komplex életfeltétel 
rendszere?  

 
 
A rendszerek szemléletmódjának 
alkalmazása az élővilág egymásba 
épülő szerveződési szintjeinek ér-
telmezésében. 
 
 
 
Az élettelen környezet és az élővilág 
közötti kölcsönhatások elemzése. 
Életközösségek vizsgálata terepen, a 
tapasztalatok rögzítése. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Földrajz: földrajzi öve-
zetesség; a föld gömbhé-
jas szerkezete, bioszféra; 
az éghajlat tényezői, a 
levegő és a felszíni vizek 
felmelegedése. 
 
Matematika: matemati-
kai modellek (gráfok, 
függvények, függvény-
ábrázolás, statisztikai 
elemzések); mennyisé-
gekkel való műveletek. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Állapotjelzők és módszerek. Az 
életközösségek vízszintes és függő-
leges elrendeződése. Populációs 
kölcsönhatások fogalma, példái.  
Niche fogalma, néhány példa. A 
szabad és a foglalt niche biológiai 
következményei. 
 
Milyen változások, folyamatok fi-
gyelhetők meg az életközösségek-
ben? 
Példák az életközösségekben zajló 
anyagkörforgásra.  
Táplálékpiramis. Az energiaáramlás. 
Ciklikus folyamatok, egyirányú 
változások, véletlenszerű és kaotikus 
létszámingadozások. 

Az élőlények egymásra gyakorolt 
hatásának vizsgálata megfigyelések 
és kísérletek alapján. Az élőlények 
életközösségekben játszott szerepé-
nek elemzése, összehasonlítása diag-
ramok, képek, videók alapján. A 
biológiai hálózatok felépítésének és 
működésének bemutatása konkrét 
példákon. 
 
Életközösségek vizsgálata terepen, a 
tapasztalatok rögzítése. 
Az anyag, energia és információ 
szempontjainak alkalmazása az élet-
közösségekben zajló folyamatok 
értelmezésében. Az anyagi körfo-
lyamatok és az energiaáramlás kö-
zötti különbség felismerése. A táplá-
lékhálózatok felépítése, a táplálékpi-
ramisok és a mezőgazdaság, élelme-
zés kérdései közötti összefüggések 
keresése. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: Erőforrások, terme-
lési kultúrák, 
környezetátalakítás. 
A szikesedés és talajeró-
zió, mint történelemfor-
máló tényezők; növényi, 
állati és emberi élőskö-
dők demográfiai hatásai. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Populáció, társulás, ökoszisztéma, bioszféra, élőhely, niche, szimbiózis, 
predáció, élősködés, antibiózis, versengés, környezeti eltartóképesség, 
biodiverzitás, biomassza, táplálékpiramis, táplálkozási hálózat. 

 
V. Tematikai egység: Érthetjük őket? – Az állatok viselkedése (10 óra) 
Előzetes tudás: 
 – Az éghajlati alkalmazkodás példái az állatvilágban (biomok).  
 – Jelentősebb állatcsoportok lényegi jellemzői.  
 – Állati viselkedésformák, öröklött és tanult magatartás.  
 – Megfigyelés és kísérletezés célja és módszerei a biológiában.  
Nevelési-fejlesztési célok: 
 – Az állati magatartás megfigyeléséhez és elemzéséhez szükséges alapfogalmak, szemléletmódok 

kialakítása.  
 – Viselkedésformák példáinak típusokba sorolása, a cél, forma és eredet kérdéseinek megválaszolá-

sa.  
 – A viselkedés és a környezet kapcsolatának megfogalmazásán keresztül az állati viselkedés alkal-

mazkodási folyamatként való értelmezése.  
 – Az emberi viselkedésre vonatkozó tanulságok és következtetések levonása.  
 
Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Milyen szerepe lehet a viselkedésnek 
az állatok életében? 
Az állati magatartás funkciójának 
értelmezése, fontosabb területei és 
példái. 
 
 
 
Milyen formái, elemei lehetnek az 
állatok viselkedésének? 
A magatartás (mozgási) elemekre, 

Az állati viselkedésmódok motivá-
cióinak, alkalmazkodási és 
optimalizációs jellegének felismeré-
se. 
Megfigyelt jellemzők alapján típu-
sok felismerése, besorolás. 
 
 
 
 
Az állati viselkedés megfigyelése, a 

 
 
 
 
 
 
 
Testnevelés és sport: 
mozgásformák. 
 
 

 



egységekre bontása, mozgásmintá-
zat fogalma, példái. 
 
Miben térnek el a magatartás örök-
lött, illetve tanult formái? 
Feltétlen reflex fogalma, példái. 
Öröklött mozgáskombináció jellem-
zői, feltételei (inger, kulcsinger, 
belső motiváció).  
A tanult magatartásformák jelentő-
sége az alkalmazkodásban, 
optimalizációban. Társításos (felté-
teles reflex), operáns és belátásos 
tanulás. A megerősítés szerepe. 
 
Hogyan kommunikálnak az állatok? 
Az állati kommunikáció célja (pl. 
jelzés, figyelmeztetés, agresszió) és 
formái (pl. akusztikus, kémiai és 
vizuális jelzések). 
 
Milyen hasonlóságok és különbsé-
gek figyelhetők meg az állati visel-
kedés és az emberi magatartás kö-
zött? 
Agresszió, önzetlenség, személyes 
tér, államalkotás jellegzetességei. 
 A szocialitás megjelenése, a kultúra 
magatartást befolyásoló hatása. 

tapasztalatok rögzítése, elemekre 
bontás és összegzés. 
 
Az öröklött és tanult magatartásfor-
mák, tanulási típusok megkülönböz-
tetése, típusokba való besorolás. 
A magatartás és az állatok környe-
zethez való alkalmazkodása közötti 
összefüggés felismerése. 
 
 
 
 
 
 
 
Az állati kommunikáció módjainak 
felismerése konkrét magatartásmó-
dok, viselkedési helyzetek esetében. 
 
 
 
 
 
Az állati viselkedés és az emberi 
magatartás bizonyos területeinek és 
elemeinek összehasonlításán alapuló 
következtetések, a hasonlóságok és 
különbségek felismerése. 

 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: verbális és non-
verbális kommunikáció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fizika: rezgések, hullá-
mok, frekvencia; hang, 
ultrahang. 
 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: a csoportos agresz-
szió példái az emberiség 
történelmében, a töme-
gek manipulásának esz-
közei. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: a reklá-
mok hatása, 
szupernormális ingerek. 
 
Etika: csoportnormák, 
önismeret, énkép. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Reflex, kulcsinger, motiváció, adaptáció, tanulás, kommunikáció, agresszió, 
altruizmus, kulturális öröklődés. 

 
 
 
VI. Tematikai egység: Másfélmillió lépésMagyarországon... – A Kárpát-medence élővilága (9 
óra) 
Előzetes tudás 
 – Környezet, környezetszennyezés.  
 – Szerveződési szintek.  
 – Életközösség, diverzitás.  
Nevelési-fejlesztési célok: 
 – A hazához való kötődés erősítése Magyarország és a Kárpát-medence életközösségeinek megisme-

résével.  
 – Egyes környezeti problémák következményeinek megismerésén keresztül az emberi tevékenység-

nek a környezetre való hatásának a vizsgálata.  
 – Helyi környezeti problémák megismerése, felkészülés a figyelemfelhívásban és megoldásban való 

aktív szerepvállalásra. 

 



 – A természetes életközösségek, a biológiai sokféleség megőrzésével kapcsolatos értékszemlélet, 
felelősségérzet, attitűd és szokásrendszer fejlesztése. 

 
Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Melyek a Kárpát-medence jellegze-
tes élőhelyei, életközösség típusai és 
társulásai? Miként védik élő termé-
szeti örökségünket nemzeti parkja-
ink? 
Vizes élőhelyek, fátlan társulások, 
fás társulások, erdő típusok. 
A magyarországi nemzeti parkok 
területi elhelyezkedése, jellegzetes 
tájai és védett értékei. A Kárpát-
medence területén található jelentő-
sebb természetvédelmi területek. 
 
Hogyan befolyásolja az emberi tevé-
kenység az életközösségeket? Milyen 
veszélyek fenyegetik élő természeti 
értékeinket és mit tehetünk a védel-
mük érdekében? 
A Kárpát-medence természeti képé-
nek, tájainak néhány fontos átalaku-
lása az emberi gazdálkodás követ-
keztében. 
Az emberi tevékenység életközössé-
gekre gyakorolt hatása, a veszélyez-
tetés lehetőségei.  
Tartósan fenntartható gazdálkodás 
és pusztító beavatkozások példái.  
A természetvédelem törvényi szabá-
lyozása. 
Helyi cselekvési lehetőségek, civil 
szervezetek szerepe. 

 
 
 
 
Terepen végzett ökológiai vizsgálat 
során az életközösségek állapotának 
leírására szolgáló adatok gyűjtése, 
elemzése. A fajismert bővítése a 
vizsgált élőhelyek jellegzetesen 
magyar növényeivel és állataival. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helyi környezeti probléma felisme-
rése, adatgyűjtés, cselekvési straté-
gia kialakítása. 
A lokális és globális megközelítési 
módok közötti kapcsolat felismerése 
az ökológiai rendszerek tanulmá-
nyozása során.  

 
 
 
 
Földrajz: a Kárpát-
medence, hazánk nagy-
tájai, erózió, humusz. 
 
 
Kémia: műtrágyák, 
növényvédőszerek, 
rovarölőszerek. 
 
Matematika: grafikonok, 
mérés. 
 
 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: a Kárpát-medence 
történeti ökológiája (fo-
kos gazdálkodás, lecsa-
polás, vízrendezés, szi-
kesek, erdőirtás és -
telepítés, nagyüzemi 
gazdálkodás). 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: természetleírások. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Társulás, biológiai sokféleség, természeti érték, vizes élőhely, fás társulás, fátlan 
társulás, özönnövény, veszélyeztetettség, természetkárosítás, természetvédelem. 

 
HT szerinti 10%: 7 óra 
Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret: 7 óra 

A fejlesztés várt eredményei aciklus végén 
A tanuló: 
 – Ismerje és a problémamegoldás során megfelelően kezelje a biológiai szerveződési szinteket.  
 – Tudjon magyarázatot adni és következtetéseket levonni a növényi és állati szervezet felépítése és 

működése közötti összefüggésekre.  
 – Ismerje fel az autotrófia biokémiai lényegét és ökológiai jelentőségét.  
 – Ismerje a természetes élőhelyek típusait és lényeges jellemzőit, tudja az élőlénycsoportok környe-

zeti igényével kapcsolatba hozni.  
 – Lássa az állati viselkedésmódok célját, formáit és eredetét.  
 – Legyen tisztába az állati közösségekben meghatározó társas kapcsolatok formáival és funkcióival.  
 – Tudja alkalmazni az etikai elveket az ökológiai problémák értelmezése és megoldása során.  

 



 – Vállaljon szerepet és cselekedjen a helyi természeti értékek védelmében.  
 – Legyen képes a biológiai vizsgálatoknak megfelelő eszközöket és módszereket a gyakorlatban 

alkalmazni.  
 – Tudja hogyan kell használni az internet és a könyvtár nyújtotta lehetőségeket az önálló tanulás 

során. 
 
11–12. évfolyam 

E tanulási szakasz célja az emberi szervezet felépítésének és működésének, az ember testi és lelki 
egészségének, a természeti környezetbe való beilleszkedésének vizsgálata. Az elméleti háttér ismerete 
párosul a természettudományos gondolkodás módszereivel és a vizsgálódáshoz szükséges gyakorlati 
készségekkel, ezzel elősegítve a tanulás tanítását is. A mindennapi élettel való kapcsolódások az ér-
deklődés felkeltését és a tudás alkalmazását egyaránt szolgálják, egyben erősítik a gazdasági nevelést 
és a pályaorientációt. Megjelennek a biológiai szerveződés egymásba épülő szintjei, a különféle élő 
rendszerek és a közöttük lévő összefüggések. Megismerésük során a tanulók követik az anyag, az 
energia és az információ szempontjait, megfigyelhetik az állandóság és változás jelenségeit. Az ember 
minél mélyebb megismerése érdekében nem csak a testi felépítést, hanem a lelki alkatot, az önismeret-
tel és a társas magatartással összefüggő problémákat is vizsgálják. Ezek a biológiai ismeretek megala-
pozzák a tanulók önismeretét és társas kultúráját, felkészítik őket testi és lelki egészségük tudatos fej-
lesztésére, megőrzésére. Ez a cél összekapcsolódik a másokért érzett felelősségvállalással, ezzel a 
közösségi érzést, a hazafias nevelést is erősítve. Az élettelen és az élő természet kapcsolatába, az élet-
közösségek bioszféra szintjéig követhető felépülésébe és működésébe való bepillantás formálja az 
egyéni életvitelt, és kialakítja a fenntarthatóságot szolgáló közösségi cselekvésben való aktív állam-
polgári részvétel képességét.  

 



 
11. évfolyam 

Évi óraszám: 72 óra 
HT szerinti 10%: 7 óra 
HT szerinti szabadon tervezett: 0 óra 
HT szerinti emelt szintű: 0 óra 

 
Tematikai egység címe Órakeret 

I. Sejtjeinkben élünk – A sejt 8 óra 
II. Szépség, erő, ügyesség – Az emberi test 12 óra 
III. Szorgos szerveink – A szervezet anyagforgalma 15 óra 
IV. Védelmi vonalaink – Az immunrendszer és a bőr 6 óra 
V. Egyensúly és alkalmazkodás – Az életműködések szabályozása 15 óra 
VI. Vagyok, mint minden ember…. – Az ember egyéni és társas viselkedése 9 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 7 óra 

Az éves óraszám 72 óra 
 
I. téma: Sejtjeinkben élünk – A sejt (8 óra) 
Előzetes tudás: 

 – A sejt felépítése, fontosabb sejtalkotók.  
 – Állati és növényi sejt megkülönböztetése.  
 – Szövet fogalma, típusai.  
Nevelési-fejlesztési célok: 

 – A sejt biológiai szerveződési szintként való meghatározása.  
 – Rendszer és környezet összefüggéseinek alkalmazása a sejt felépítésének és működésének magya-

rázatában.  
 – Felépítés és működés közötti összefüggések megértése, a szerkezet és a kémiai felépítés összekap-

csolása.  
 – Anyag, energia és információ fogalmainak alkalmazása a sejtben végbemenő folyamatok értelme-

zése során.  
 – Állandóság és változás értelmezése a sejtben zajló folyamatok vonatkozásában.  
 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek, Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Milyen sajátos fizikai-, kémiai 
jellemzői vannak a sejteknek? 
A környezet fizikai hatásai és az 
életlehetőségek közötti 
összefüggések. 
 
A víz biológiai szempontból 
fontos jellemzői. A sejtplazma, 
mint oldat. A környezeti 
koncentráció hatása.  
 
A sejteket felépítő szerves anyagok 
fontosabb típusai, sajátos biológiai 

Az élő állapot fizikai feltételeinek, 
határainak meghatározása. Rendszer 
és környezet összefüggésének 
elemzése. 
 
Az élő rendszerek sajátos kémiai 
összetételének ismerete, a bennük 
végbemenő kémiai folyamatok 
szabályozottságának belátása.  
 
A sejteket felépítő molekulák 
szerkezeti sajátosságai és a sejtekben 
betöltött szerepük közötti kapcsolat 

Fizika: diffúzió, 
ozmózis; hő, 
hőmérséklet; 
elektromágneses 
hullámok, hullámhossz; 
energia fogalma, 
mértékegysége, formái 
és átalakíthatósága, 
potenciál, feszültség. 
 
Kémia: fontosabb fémes 
és nem fémes elemek; 
szerves vegyületek 

 



funkciói.  
 
Hogyan működik a sejt, mint 
bonyolult vegyi üzem? 
Az enzimműködés lényege, jelen-
tősége.  
A sejteket károsító fizikai és ké-
miai hatások főbb típusai. 
 
Miért igényelnek a sejtek 
energiát? Hogyan juthatnak 
hozzá? 
A biológiai folyamatok energetikai 
összefüggései, sejten belüli 
helyük. Az ATP szerepe. 
 
Felépítő anyagcsere: fotoszintézis.  
 Lebontó anyagcsere: sejtlégzés, 
erjedés. 
A folyamatok alapegyenlete, 
energiamérlege. 
 
Hogyan képesek a szervezet sejtjei 
összehangolni a működésüket?  
A sejtmembrán jelforgalmi 
funkciója. A kémiai 
kommunikáció, anyagfelvétel és -
leadás módjai.  

felismerése. 
 
 
 

A fizikai hatások élőlényekre 
gyakorolt hatásának elemzése, 
egyszerű kísérletek elvégzése, 
értelmezése. 
 
 
 
 
 
Az élő rendszerek 
energiaszükségletének megértése, a 
sejtszintű energiaátalakító folyamatok 
lényegének ismerete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A sejtműködés szabályozottságának 
felismerése, általánosítása az élő 
állapotra. 
A sejtek közötti anyag- és 
információforgalom jelentősége 

sajátosságai, csoportjai; 
kémhatás, pH; ion; 
oldódás, oldatok 
koncentrációja, kémiai 
kötés, katalízis, 
katalizátor. 
 
Matematika: a 
mennyiségi jellemzők 
kifejezése számokkal; a 
számok értelmezése a 
valóság mennyiségeivel, 
nagyságrendek; hossz-, 
terület-, felszín-, 
térfogatszámítás; 
halmazok használata, 
osztályokba sorolás, 
rendezés. 
 
Informatika: az 
információ fogalma, 
egysége 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Biogén elem, enzim, kicsapódás, lebontó és felépítő anyagcsere, sejtlégzés, 
erjedés, fotoszintézis, mitokondrium, zöld színtest. 

 
II. téma: Szépség, erő, ügyesség – Az emberi test (12 óra) 
Előzetes tudás: 

 – A gerinces testfelépítés alapvető jellemzői. Az ember fő testtájai, arányai és szimmetriái.  
 – Az emberi egyedfejlődés főbb szakaszai.  
 – A csont szöveti szerkezete, csontok kapcsolódási módjai. Az emberi csontváz fő elemei.  
 – A harántcsíkolt izomszövet felépítése. Az izomműködés alapvető mechanikai elvei.  
 – A törzs és a végtagok mozgásképességét kialakító szervrendszerek felépítése és működése.  
 – A mozgás és az egészség közötti alapvető összefüggések. A mozgásszegény életmód egészségká-

rosító hatása.  
Nevelési-fejlesztési célok: 

 – Az ember megismerésével és egészségével összefüggő tudatosabb testkép kialakítása. A testképen 
alapuló önelfogadás erősítése.  

 – Az emberi mozgásképesség mélyebb megértése, a szervrendszerek felépítésének és működésének 
kapcsolatba hozása.  

 – A biológiai szerveződési szintek együttes kezelése a mozgásképességgel összefüggő magyaráza-
tokban.  

 – A kémiai felépítés és a működés kapcsolatának értelmezése a csont és az izom vonatkozásában.  

 



 – Állandóság és változás szemléleti alkalmazása az izom-összehúzódás, az izommozgás és a moz-
gásképesség fejlődése esetében.  

 – A rendszeres testmozgás élettani hatásának ismeretén alapuló tudatos életmód iránti igény kialakí-
tása, erősítése.  

 – Az egészség megőrzendő értékként való tudatosítása. A testi és lelki egyensúly kapcsolatának, 
együttes jelentőségének elfogadtatása.  

 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások,ismeretek, Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Milyen külsődleges, formai jellegek 
figyelhetők meg az emberi testen?  
Szimmetria, testtájak és arányok. A 
felegyenesedett testtartás, 
gerincoszlop alakja, tartáshibák. 
 
A testi jellegek eltérései, 
átlagértékek és szélsőségek.  
Az emberi rasszok jellemző testi 
jellegei.  
 
Milyen kép él bennünk a 
testünkről? El tudjuk-e fogadni a 
saját testünket? 
Testkép és lelki egyensúly 
összefüggése. A normál testsúly, 
testalkat megőrzésének fontossága.  
A megjelenés, a testkép 
módosításának lehetőségei, 
előnyök, mellékhatások, veszélyek. 
 
Milyen a csont összetétele, szöveti 
és szervi felépítése? Hogyan 
kapcsolódnak egységes rendszerré 
a csontjaink? 
A csont szilárdsága és 
rugalmassága, a kémiai összetétel 
és a szöveti-, szervi felépítés főbb 
jellemzői.  
A csontok formai típusai, 
kapcsolódási formái.  
 
Miként alakítják ki az izmok testünk 
mozgásképességét? 
A vázizmok összehúzódási képes-
sége. 
A hajlító és feszítő izmok működé-
se néhány példán. Az Emelőelv 
érvényesülése. Az izomerő és mun-
ka értelmezése.  
 
 
 
Milyen összefüggés van az életmód, 

Az emberi test szimmetria 
viszonyainak bemutatása, a fő 
testtájak megnevezése. Érvek 
gyűjtése a helyes testtartás 
fontosságáról. 
 
 
 
Az emberi fajra jellemző testi 
sokféleség okainak vizsgálata 
példákon. 
 
 
 
 
 
A saját testtel kapcsolatos ismeretek 
elmélyítése, képzetek formálása, 
tévképzetek felszínre hozása, 
korrigálása. Önismeretet fejlesztő 
csoportmunka feladatok.  
A testképet befolyásoló tényezők 
(pl. reklámok, divat) kritikai 
értelmezése. 
 
 

A csontok szerkezete, összetétele és 
funkciója közötti összefüggések 
felismerése. A csontok egymással és 
az izmokkal való kapcsolódási 
módjainak összefüggésbe hozása a 
mozgásképességgel. Metszetek és 
makettek használata. 
 
Az izomösszehúzódás szöveti 
szintű értelmezése. Az izomzat 
hierarchikus felépítésének, 
rendszerszerűségének felismerése. 
A szövet-, szerv- és szervezetszintű 
működések összefüggésbe hozása. 

Mechanikai elvek alkalmazása. 
 
 

Matematika:Halmazok 
használata; 
tulajdonságok 
kiemelése, analizálása. 
Szimmetria; forma, 
arányok 
összehasonlítása, 
osztályokba sorolása, 
rendezése különféle 
tulajdonságok szerint. 
 
Vizuális kultúra: formák 
arányviszonyai; vizuális 
reklámok. 
 
Földrajz: kontinensek 
földrajza, népek, 
népcsoportok. 
 
 
 
 
 
 
Fizika: sűrűség, 
szilárdság, rugalmasság; 
erő, munka, energia; 
egyszerű gépek. 
 
Kémia: a víz; kalcium és 
vegyületei; fehérjék; 
kolloid állapot. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
emberábrázolás a 
képzőművészetben, 
filmben és irodalomban; 
a divat. 
 
 
 
Testnevelés és sport: 

 



munka és a mozgásszervrendszer 
állapota között? 
A fizikai terhelés hatása a 
csontozatra és az izomzatra. A 
munkaterhelés lehetséges hatása, az 
alkalmazkodás módja.  
 
Hogyan előzhetők meg a 
mozgásszervi megbetegedések, 
sérülések? Milyen elsősegély 
alkalmazható sérülések esetén?  
A mozgásszegény életmód káros 
következményei.  
 
 
Szűrővizsgálatok lehetősége, fon-
tossága. 
 
A bemelegítés, erősítés, nyújtás 
biológiai alapjai, fontossága.  
 
Sérülések típusai, alapvető 
elsősegélynyújtási ismeretek. 
 
Hogyan növelhető a fizikai 
teljesítőképesség? 

Az edzés és a fizikai teljesítmény 
összefüggése. Étrend, táplálék 
kiegészítők, teljesítménynövelők - 
előnyök, hátrányok, veszélyek. 

 
 

A testi képességek, adottságok és a 
munkavégzés, munkaformák 
összefüggésének elemzése. 
 
Adatgyűjtés a mozgásszegény 
életmód egészségkárosító 
hatásairól. A rendszeres 
testmozgással kapcsolatos szokások 
és tapasztalatok felmérése az 
osztály tanulóinak körében.  
 
Az önvizsgálatok és rendszeres 
szűrővizsgálatok fontosságának 
belátása. 

A balesetmegelőzés teendőinek 
összegyűjtése különböző 
élethelyzetekben (pl. sportolás, 
házimunka, közlekedés). 
Elsősegélynyújtás megismerése a 
vizsgált baleseti sérülések körében. 
 
Az edzettség, fittség állapotának 
biológiai leírása, vizsgálata és 
értékelése. 
Vita a táplálék kiegészítők, 
teljesítménynövelők használatáról. 

mozgáskultúra, 
prevenció, életvezetés, 
egészségfejlesztés; 
a helyes testtartás; 
gerincvédelem; a fittség 
jellemzői. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: testbeszéd, arcjá-
ték. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Bilaterális szimmetria, testkép, testtartás, rassz, rasszjelleg, normál testsúly, 
túlsúly, elhízás, táplálkozási zavar, reflex, ízület, csontsűrűség, izom, ín, 
szalag, bemelegítés, nyújtás, izomösszehúzódás, relaxáció. 

 
III. téma: Szorgos szerveink – A szervezet anyagforgalma (15 óra) 
Előzetes tudás: 
 – Tápanyagok, a tápcsatorna szakaszai, emésztés és felszívódás.  
 – Élelmiszerminőség, a tudatos vásárlás szempontjai.  
 – Az egészséges táplálkozás étrendi összefüggései. Testsúlyproblémák okai és következményei.  
 – Légutak, tüdő, légcsere és gázcsere. A sejtlégzés folyamata.  
 – A légzőrendszert veszélyeztető környezeti ártalmak és káros szenvedélyek.  
 – A vér összetétele, sejtes alkotói, biológiai szerepe. Vércsoportok.  
 – Nyirok, nyirokkeringés.  
 – A szív és a keringési rendszer felépítése és működése.  
 
Nevelési-fejlesztési célok: 
 – Az anyagforgalom beillesztése a szervezet egészének önfenntartó működésébe.  
 – A táplálkozás energiaviszonyaival kapcsolatos mennyiségi szemlélet alakítása.  
 – Az egészséges táplálkozást szolgáló szokások, értékrendek, gyakorlati készségek fejlesztése az 

emésztési folyamatok és a máj élettani szerepének megértésén, értelmezésén keresztül.  
 – A légzőrendszer felépítésének és működésének megismerésén keresztül a légzőrendszerre ható 

környezeti hatások felismerése, megbetegedésekkel való kapcsolatának megértése.  
 – A levegőminőség védelmére irányuló cselekvési lehetőségek felismerése, az egészségmegőrzést 

szolgáló attitűdök alakítása.  

 



 – Az anyagfelvevő, szállító és kiválasztó folyamatok rendszerszintű értelmezése.  
 – A szív- és érrendszeri betegségek kockázatainak felismerése, a megelőzést lehetővé tévő életmód 

megismerése, attitűdök fejlesztése.  
 – Elsősegélynyújtás elsajátítása alapvető vérzéseknél és szívmegálláskor.  
 

Problémák, jelenségek, gyakorla-
ti alkalmazások, ismeretek, Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mi történik az elfogyasztott ételekkel 
a szervezetünkben?  
A tápcsatorna szakaszai, funkcióik. 
Az emésztés fogalma, 
emésztőnedvek, a folyamat lépései. 
A tápanyagok felszívódása. A 
tápcsatorna mozgása.  
A máj elhelyezkedése és szerepe a 
szervezet működésében.  
 
Hogyan tartható fenn a normál 
testsúly? 
Milyen okai és következményei 
lehetnek a túlsúlynak, az elhízásnak, 
illetve az alultápláltságnak? 
Testtömegindex, normál testsúly, 
túlsúly és elhízás következményei és 
emelkedő kockázatok.  
Tápanyagok fajlagos 
energiatartalma.  
Az alultápláltság, éhezés jelei, 
következményei. 
 
Milyen minőségi szempontokat kell 
figyelembe venni a helyes 
táplálkozás érdekében? Mit jelent az 
élelmiszer összetétel és minőség? 
A kiegyensúlyozott, változatos 
étrend jelentősége. Fehérjebevitel, 
élelmi rostok, vitaminok forrásai, 
hatásaik és jelentőségük.  
 
Melyek a táplálkozással összefüggő 
gyakoribb megbetegedések, mit 
tehetünk a megelőzésük érdekében? 
Az élelmiszer higiénia fogalma, 
gyakorlati szempontjai.  
A normál bélflóra jelentősége. 
Élelmiszer allergia, felszívódási és 
emésztési rendellenességek.  
A tartós stressz emésztőrendszerre 
gyakorolt hatása.  
Az emésztőrendszer rosszindulatú 
daganatos megbetegedéseinek 
kockázati tényezői. 
 

A tápcsatorna felépítése és a 
benne végbemenő folyamatok 
élettani céljának, fő lépéseinek 
értelmezése.  
 
 
 
 
A máj funkciójának elemzése. 
 
 
 
 

A normál testsúly megőrzése 
jelentőségének belátása, 
bizonyítékok gyűjtése a túlsúly és 
az elhízás kockázatairól.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Életmódhoz igazodó étrendterve-
zés, ezzel kapcsolatos adatok, táb-
lázatok kezelése, használata. 
Különböző táplálkozási szokások 
jellemzői, előnyeik, hátrányaik 
bemutatása. 
 
 
 
 
 
A fontosabb emésztőszervi és 
anyagcsere-betegségek tünetei, 
kezelésük, az orvoshoz fordulás 
szükségessége. Ismertető összeállí-

Kémia:Aminosavak. 
fehérjék szerkezete; 
katalizátor. Reakcióhő; 
lipidek, szteroidok, 
koleszterin; glükóz, 
keményítő, cellulóz; vas 
és vegyületei, komplex 
vegyületek; kémhatás, 
pH; oldószer, oldat; 
ionvegyületek; kolloid 
rendszerek, koaguláció; 
oldatok koncentrációja; 
ozmózis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Hogyan megy végbe a ki- és 
belégzés folyamata? Hogyan 
változik a be- és kilégzett levegő 
összetétele?  
A felső- és alsó légutak felépítése, 
működése. 

 A ki- és belégzés folyamata,    
légzőizmok.  
A gázcsere fogalma és feltételei. A 
hemoglobin szerepe, jelentősége.  
Vitálkapacitás, légzési perctérfogat 
fogalma.  

Melyek a gyakoribb légzőszervi 
megbetegedések, mit tehetünk a 
megelőzés érdekében? 
Levegőminőség jelentősége, 
jelentősebb légszennyező anyagok 
és szűrésük módjai. 
Kockázatok, kórképek, megelőzési 
és gyógyítási lehetőségek. 
 
Mi a szerepe a szervezet belső 
környezetét alkotó folyadéktereknek?  
Belső környezet fogalma, 
folyadékterek típusai, 
szabályozottságának élettani 
jelentősége.  
 
Miből áll, hogyan keletkezik, hogyan 
és miért alvad meg a vér? 
A vér és a szövetközti nedv, ill. a 
nyirok keletkezése, összetétele, 
funkciói. A vér oldott és sejtes 
elemei. 
 A véralvadás élettani jelentősége, a 
folyamat fő lépései és tényezői. A 
vérrög képződés kockázati tényezői 
és következményei. 
 
Hogyan működik a szívünk? Mi az 
erek feladata?  
A szív fölépítése, működésének 
szakaszai. A szívritmus, pulzusszám, 
pulzustérfogat és perctérfogat 
összefüggése. Értípusok, artéria, 
véna, kapilláris felépítése, funkciója.  
Vérkörök. Vérnyomás fogalma, 
mérése, normál értékei. 
 
Hogyan szabályozza a szervezet a 
testfolyadékok összetételét, 
mennyiségét?  
A vese szervi felépítése, a 
vesetestecske részei, működése. A 

tása a szájhigiéné és a rendszeres 
fogápolás helyes gyakorlatáról.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A légutak és a tüdő felépítése 
alapján a bennük végbemenő 
élettani folyamatok értelmezése. A 
légcsere biomechanikai 
szempontú leírása. A gázcsere 
folyamatának és biológiai 
szerepének magyarázata. 
 

A fontosabb légzőszervi 
betegségek kockázatainak, 
tüneteinek összehasonlítása, 
azonosítása. 
Az egészséges környezettel, élet-
vitellel kapcsolatos gyakorlati te-
endők összegyűjtése (pl. légzés-
védelem, higiénia). 
 
 
 
A külső és a belső környezet 
értelmezése, a szabályozottság 
élettani jelentőségének 
felismerése. 
 
 
 
 
 

A vér összetételét, állapotát 
jellemző fontosabb adatok 
elemzése. 
 
A véralvadás folyamatának és 
biológiai jelentőségének 
megértése, a trombózisos 
betegségekkel való összefüggésbe 
hozása. 
 
 
 
Az érrendszer és a szív 

 
 
 
 
 
Fizika: diffúzió; tömeg, 
súly; energia, munka; 
gázok nyomása, 
áramlások; sűrűség; 
nyomás; diffúzió, 
ozmózis; elektromos 
áram. 
 
 
 
 
Testnevelés és sport: 
életvezetés, 
egészségfejlesztés. 
 
 
 
 

Földrajz: a Föld légköre; 
alapgázok és szennyezők. 

 



vizelet képzése.  
A folyadékbevitel és a sófogyasztás 
összefüggése, a vérnyomásra 
gyakorolt hatásuk. 
 
Melyek a szív és érrendszeri 
megbetegedések kockázati tényezői, 
gyakoribb típusai? Mit tehetünk a 
megelőzésük érdekében? 
Érelmeszesedés, trombózis, 
infarktus, szélütés.  
Kockázatot jelentő élettani 
jellemzők Az érrendszer állapota és 
az életmód közötti összefüggések.  
 
Milyen elsősegélynyújtás 
alkalmazandó vérzések, 
szívműködési zavarok vagy 
keringésleállás esetén? 

Vérzéstípusok és ellátásuk.  
A fertőtlenítés fontossága.  
A szívinfarktus előjelei, teendők a 
felismerés esetén. 
 Az alapvető újraélesztési protokoll. 

felépítésének, a bennük 
végbemenő élettani folyamatok 
értelmezése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A vese felépítése, a benne 
végbemenő élettani folyamatok 
értelmezése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ismeretterjesztő anyag 
összeállítása a szív és érrendszeri 
betegségek megelőzésének 
lehetőségeiről, idejében való 
felismerése jelentőségéről, az ezzel 
kapcsolatos teendőkről. 
 
 
 
 
 
Alapfokú elsősegélynyújtási (kü-
lönböző vérzések ellátása) és újra-
élesztési gyakorlat (helyzetfelis-
merés és beavatkozás). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tápanyag, élelmiszerminőség, étrend, energiatartalom, mennyiségi és minőségi 
éhezés, túlsúly, elhízás, tápcsatorna, emésztőenzim, emésztés, felszívódás, 
higiénia, allergia. 
Légcsere, gázcsere, légút, léghólyag, légzési perctérfogat, vitálkapacitás, 
hemoglobin, gége, hangszalag, allergia, asztma. 
Belső környezet, folyadéktér, szabályozott állapot, vér, nyirok, véralvadás, 
trombózis, artéria, véna, vérkör, kamra, pitvar, szívbillyentyű, szívciklus, 
perctérfogat, vérnyomás, homeosztázis, újraélesztés. 

 
IV. téma: Védelmi vonalaink – Az immunrendszer és a bőr (6 óra) 
Előzetes tudás: 
 – A vér összetétele, vérsejttípusok. A fehérvérsejtek feladatai.  
 – Nyirok, nyirokkeringés, nyirokszerv fogalma, funkciói.  
 – Belső környezet fogalma.  
 – Baktérium, vírus fogalma, megkülönböztetése.  
 – Fertőzés, járvány fogalma. Antibiotikumok hatása, jelentősége.  

 



 – A bőr felépítése, rétegei, függelékei. A bőr főbb funkciói.  
 
Nevelési-fejlesztési célok: 
 – Az immunrendszer szerepének, jelentőségének felismerése.  
 – A saját/idegen megkülönböztetésen alapuló védelmi mechanizmus megértése.  
 – Az autoimmun folyamatok értelmezése néhány gyakoribb betegség (pl. allergia) példáján.  
 – A rákbetegségek és az immunrendszer állapota közötti összefüggés megértése.  
 – Az immunrendszert erősítő, egészséges életmód jellemzőinek ismerete, alkalmazást segítő attitű-

dök erősítése.  
 – A bőrt veszélyeztető hatások felismerése, a megelőzést szolgáló életviteli szokások, ápolási eljárá-

sok megismerése.  
 – A testi-lelki egészség megőrzése iránti igény erősítése, a személyes felelősség tudatosítása.  
 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hogyan győzi le szervezetünk a 
fertőzéseket? Miért következhet be 
az átültetett szervek kilökődése? 
A veleszületett immunitás fogalma, 
folyamata. Gyulladás. A szerzett, 
specifikus immunitás jellemzői. 
 A nyiroksejtek típusai és funkciói.  
Antigén és antitest fogalma, 
reakciója.  
 
Miért van szükség a védőoltásokra? 
Mi a magyarázata a 
védőhatásuknak? 
Kórokozó, fertőző és megbetegítő 
képesség, helyi és világjárvány.  
Passzív és aktív immunizálás. Az 
immunizálás közegészségügyi 
előnyei. Gyakoribb védőoltások. 
 
 
 
Mi gyengíti, és mi erősíti 
immunrendszerünket? Milyen 
következménye lehet a meggyengült 
immunvédelemnek?  
Az immunrendszer és a lelki állapot 
közötti összefüggés. A tartós, nem 
kezelt stressz immunvédelmet 
gyengítő hatása. 
A HIV fertőzés és az 
immunrendszer gyengülése közötti 
összefüggések, az AIDS betegség.  
Az allergia és az asztma 
immunológiai háttere.  
 
Milyen feladatokat lát el a bőrünk? 
Mit jelez testünk állapotából? 
A bőr funkciói. A bőr rétegei, 

 
 
 
Az immunrendszer területeinek, 
komponenseinek és működésének 
összefüggésbe hozása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alapvető közegészségügyi és 
járványtani ismeretek alkalmazása a 
mindennapi életvitelben. A 
védőoltások indokoltságának 
elfogadása, hatékonyságuk 
biológiai magyarázata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A testi és lelki egészség közötti 
összefüggés belátása, biológiai 
érvekkel való alátámasztása. A 
tartós stressz kezelésével 
összefüggő, egészségmegőrzést 
szolgáló életvitel jellemzőinek 
összegyűjtése. 
 
 

 
Kémia: fehérjék 
harmadlagos szerkezete; 
cukrok, poliszacharidok, 
lipidek; zsírok, 
kémhatás; mosó- és 
tisztítószerek. 
 
Fizika: hő, hőáramlás, 
párolgás; 
elektromágneses 
sugárzások spektruma, 
UV sugárzás, dózis. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: középkori 
járványok. 
 
Testnevelés és sport: 
mozgáskultúra; 
prevenció, életvezetés, 
egészségfejlesztés; 
higiéniai ismeretek. 

 



szöveti felépítésük. Felépítés és 
működés összefüggései.  
 A bőr mikrobái, bőrflóra. Bőrhibák 
típusai, okai.  
A bőr regenerációja, sebgyógyulás. 
 
Hogyan ápolhatjuk a bőrünket? 
Melyek a bőr gyakoribb 
megbetegedései, mit tehetünk 
megelőzésük érdekében?  
A bőr higiénéje. Kiszáradás elleni 
védelem, táplálás.  
A bőrallergia okai, tünetei.  
A napsugárzás (UV) károsító 
hatása, a bőrrák felismerhetősége, 
veszélyessége.  

 
A bőr funkcióinak beillesztése a 
szervezet szintű működésbe. 
Felépítés és működés szempontú 
folyamatértelmezés. 
 
 
 
 
Személyi higiéné biztosításával, a 
bőr ápolásával és 
egészségmegőrzésével kapcsolatos 
szokások, életmód tudatosulása. 
Az önvizsgálat és a 
szűrővizsgálatokon való részvétel 
fontossága. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Fertőzés, járvány, veleszületett immunitás, szerzett immunitás, antigén, antigén 
felismerés, antitest, nyiroksejt, védőoltás, immunizálás; hám, irha, bőralja, 
szőrtüsző, verejtékmirigy, faggyúmirigy, érző idegvégződés, bőrallergia. 

 
V. téma: Egyensúly és alkalmazkodás– Az életműködések szabályozása (15 óra) 
Előzetes tudás: 
 – Vezérlés és szabályozás fogalma.  
 – Mirigy fogalma, típusai. A vérkeringés, érhálózat, vér összetétele.  
 – Hormon fogalma, a hormonális szabályozás elvi alapjai (vércukorszint szabályozása).  
 – Az idegi szabályozás alapelve. Az idegszövet felépítése, előfordulása és funkciói.  
 – Elemi idegi folyamatok, ingerület keletkezése és vezetése.  
 – Környéki és központi idegrendszer megkülönböztetése. Reflex fogalma.  
 – Érzékek és érzékszervek, a szem és a fül felépítése.  
 – A gerincvelő elhelyezkedése, szerkezete és funkciója.  
 – Az agy részei, kapcsolatai és főbb funkciói.  
 – A stressz biológiai értelmezése.  
 – Az idegműködéseket befolyásoló, tudatmódosító szerek veszélyei.  
 
Nevelési-fejlesztési célok: 
 – A külső és belső érzékelés összefüggésbe hozása a szabályozott belső állapottal.  
 – A hormonális szabályozás konkrét mechanizmusainak értelmezése.  
 – A teljesítményfokozó hormonális szerek veszélyeinek felismerése, használatuk elutasítása.  
 – Hormonális rendellenességre visszavezethető betegségek, gyakoribb kórképek megismerése.  
 – Az idegi és hormonális szabályozás közötti kapcsolat felismerése.  
 – Az agyi funkciók hierarchikus egymásra épülésének felismerése.  
 – Az idegrendszeri megbetegedések kockázati tényezőinek felismerése, a gyakoribb betegségtípusok 

megismerése, a megelőzést szolgáló életmód- tanácsok elfogadása.  
 – A mentálhigiéné értelmezése, lehetőségeinek megismertetése.  
 – A tudatmódosító, függőséget okozó szerek elutasítása.  
 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek, Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hogyan képes a szervezet 
szabályozni belső állapotát? 
Vezérlés és szabályozás különbsége. 
A szabályozókör fogalma, elemei.  
A negatív visszacsatolás működési 

 
 
Az élő állapot értelmezése, 
feltételeinek megfogalmazása. A 
szabályozottság jelentőségének 

 
 
 
 
 

 



elve, biológiai szerepe.  
 
Milyen szabályozó rendszerek 
működnek a szervezetünkben? 
Milyen kapcsolat van közöttük? 
Az idegi és a hormonális 
szabályozás lényegi jellemzői, 
különbségek, munkamegosztás. A 
hormonális szabályozás 
hierarchikus felépítése. 
Az idegrendszeri ellenőrzés 
érvényesülése, agyalapi mirigy 
hormonok, szabályozásuk és 
hatásaik. 
 
Melyek a szervezet belső 
egyensúlyára ható legfontosabb 
hormonok, hol termelődnek és mi a 
hatásuk?  
A hormonhatás jellemzői, hormon 
és receptor összefüggése. 
 A vércukorszint szabályozása.  
A pajzsmirigy hormonjai, hatásuk. A 
kalciumszint szabályozása.  
A mellékvese hormoncsoportjai, fő 
hatásterületeik. 
 
Mely rendellenességek, betegségek 
vezethetők vissza valamely 
hormonális zavarra?  
A szerzett cukorbetegség kockázati 
tényezői, felismerése, lehetséges 
következményei és kezelésük. 
Növekedési rendellenességek. 
Pajzsmirigy betegségek. Hormonok, 
hormonhatású szerek a 
környezetünkben, lehetséges 
veszélyek. A hormonális dopping 
módszerei, veszélyei. 
 
Hogyan működnek az idegsejtjeink?  
Az idegsejt felépítése. Inger, 
ingerület, ingerküszöb fogalma. 
Idesejtek kapcsolódása, a kémiai 
szinapszis, serkentés és gátlás. A 
szinapszisok működésére ható 
drogok, mérgek.  
 
Mi a gerincvelő szerepe az idegi 
szabályozásban? 
A gerincvelő felépítése, 
elhelyezkedése, kapcsolatai, 
funkciói.  
 Reflexkör fogalma. Szomatikus és 

felismerése.  
 
 
 
 

A hormonhatás megértése, a 
hormon-receptor kapcsolódás 
jelentőségének felismerése. A 
hormonális és az idegi szabályozás 
időbeli jellemzőinek és 
hatásterületeinek összehasonlítása. 
A rendszerszerűség, 
összehangoltság elemzése konkrét 
példán.  
 
 
 
 
 
 
A belső elválasztású mirigyek 
fontosabb hormonjainak 
megismerése, szabályozási 
területeinek és hatásainak 
azonosítása. 
 
 
 
 
 

Hormonzavarokkal összefüggő 
kórképek vizsgálata, a kockázatok 
és megelőzési lehetőségek 
felismerése. 
 
 
A teljesítményfokozó és izomtö-
meg növelő szerek használatának 
elutasítása. 
 
 
 
 
Különböző ingertípusok 
csoportosítása. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kémia: lipidek, 
szteroidok; peptidek; 
glükóz, glikogén; jód, 
komplex vegyületek; 
kalcium és vegyületei; a 
molekulák szerkezete, 
ionok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testnevelés és sport: 
prevenció, 
egészségvédelem, 
teljesítményfokozó 
szerek veszélyei; 
motoros képességek, 
relaxáció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



vegetatív gerincvelői reflexek.   
 
 
 
Hogyan képesek érzékszerveink a 
környezeti ingerek felfogására? Mit 
tehetünk, érzékelési képességeink 
megőrzése érdekében? 
A szem felépítése, a látás folyamata, 
jellemzői. Alkalmazkodás a változó 
távolsághoz és fényerőhöz. 
 A fül felépítése, a hallás és 
egyensúlyozás folyamata. 
 A kémiai érzékelés.  
Észlelés és érzékelés különbsége, az 
agy szerepe az érzékelésben. 
Szemhibák és látásjavító eszközök, 
módszerek. 
 A halláskárosodás kockázatai. 
Zajártalom.  
 
Hogyan alkalmazkodik szervezetünk 
a testi és lelki terheléshez? Mi 
történik pihenés, feltöltődés során? 
Vegetatív szabályozás fogalma, 
funkciója, szabályozási területei. 
Szimpatikus és paraszimpatikus 
működés.  
 
Hogyan születnek érzelmeink, 
gondolataink? Hol őrizzük 
emlékeinket, tanult képességeinket?  
Az agy részei. Agyidegek. 
Agykéreg, kéreg alatti magvak, 
fehérállomány. 

 Értelmi és érzelmi működés, 
memória.  
Éberség és alvás ritmusa. 
 
Milyen idegrendszeri zavarok, 
rendellenességek és megbetegedések 
fordulhatnak elő? Mit tehetünk 
megelőzésük érdekében? 
Idegrendszeri sérülések okai, 
gyakoribb esetei és 
következményei. Fejlődési zavarok, 
rendellenességek, fogyatékosság. 

A reflexes szabályozás elvének 
megértése, reflextípusok 
összehasonlítása. 
Reflexkör felépítése és működése 
közötti kapcsolat értelmezése. 
 
 
 
 
 
 
 
Az érzékszervek felépítése és 
működése közötti összefüggés 
elemzése, megértése. 
Érvelés az érzékszervek 
egészségmegőrzését szolgáló 
életvitel, az egészséges környezet 
igénylése, az ahhoz való jog 
érvényesítése témájában. 
 
 
 
 
 
 
Szomatikus és vegetatív 
szabályozás megkülönböztetése, a 
vegetatív szabályozás területeinek, 
módjainak és funkciójának 
értelmezése. A szabályozás 
elemzése egy példán. 
 
 
 
 
 
Felépítés és működés kapcsolatba 
hozása a legfontosabb agyi 
területek esetében.  
 
 
 
 
 
 
 
 
A gyakoribb idegrendszeri zava-
rok, rendellenességek és megbete-
gedések azonosítása, a megelőzés 
és gyógyítás lehetőségeinek össze-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fizika: elektromosság, 
töltéshordozó; potenciál, 
feszültség; látható fény, 
domború lencse 
képalkotása, 
törésmutató; rezgések és 
hullámok, 
hullámtípusok, 
hullámjelenségek, 
hullámhossz és 
frekvencia. 
 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: 
baleseti veszélyek, 
kockázatok. 

 



gyűjtése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Vezérlés, szabályozás, negatív visszacsatolás, hormon, receptor, belső 
elválasztású mirigy, szteroid, agyalapi mirigy-, pajzsmirigy-, hasnyálmirigy-, 
mellékvesehormon, idegsejt, inger, ingerület, szinapszis, gerincvelői reflex, 
szomatikus és vegetatív idegrendszer, szimpatikus és paraszimpatikus 
működés, érzékelés, érzékszerv, nagyagy, kisagy, agytörzs, agykéreg. 

 
VI. téma: Vagyok, mint minden ember…– Az ember egyéni és társas viselkedése (9 óra) 
Előzetes tudás: 

 – Az ember testi és szellemi fejlődésének szakaszai, főbb jellemzői.  
 – Tanulástípusok.  
 – Az állatok társas viselkedése (agresszió, ivadékgondozás).  
 – A személyiség összetevői, értelmi képességek, érzelmi adottságok.  
 – Szerepek a családban, a társadalomban. A viselkedési normák és szabályok szerepe.  
Nevelési-fejlesztési célok: 

 – Az adott életkor pszichológiai jellemzőinek értelmezése kortárssegítők és szakemberek segítségé-
vel. Az önismeret, önelfogadás, társas együttérzés fejlesztése.  

 – A személyes felelősség tudatosítása, a szülő, a család, a környezet szerepének bemutatása a függő-
ségek megelőzésében.  

 – A kockázatos, veszélyes viselkedések, függőségek okainak, elkerülésének, élethelyzetek megoldá-
si lehetőségeinek értelmezése. Az orvoshoz fordulás céljának, helyes időzítésének megértése.  

 – Az emberi agresszió és összetartozás jellemzőinek, okainak, befolyásolása módjainak megismeré-
se.  

 – Az emberfajták és kultúrák sajátosságainak és közös értékeinek fölismerése, más kultúrák elfoga-
dásának és tiszteletének erősítése.  

 – A fogyatékkal élő emberek állapotának megértése, a segítő magatartás erősítése.  
 – A gondolkodási folyamatokat meghatározó tényezők, az érzelmi és az értelmi fejlődés kapcsolatá-

nak belátása.  
 – A tanulási képességekkel, folyamatokkal kapcsolatos alapismeretek és gyakorlati készségek fej-

lesztése.  
 – A motiváció, az érzelmi viszonyulás tanulással összefüggő jelentőségének felismerése, a pozitív 

attitűd erősítése.  
Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások,ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Miben közösek az emberi csoportok 
az állatokéval és miben különbözünk 
tőlük?  
Az emberi csoportokra jellemző 
társas viszonyok: utánzás, empátia, 
tartós kötődés, csoportnormák 
elfogadása és az ezzel kapcsolatos 
érzelmek kimutatása, a 
szabálykövetés és szabályteremtés 
példái.  
Az idegen csoportoktól való 
elkülönülés és az eltérő csoportok 
közti együttműködés biológiai 
háttere. 
 
Hogyan valósul meg az emberi 
viselkedésben a személyiség értelmi 
és érzelmi kettőssége? Hogyan 
tanulunk? 
Az ember, mint megismerő lény. 
Az érzelmek biológiai funkciói. 

Az állati és emberi kommunikáció 
formáinak összevetése.  
Az állati és az emberi 
csoportokban uralkodó 
kapcsolatok összehasonlítása, 
csoportosítása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bizonyítás, meggyőzés, művészi 
hatás, manipuláció, reklám, 

Magyar nyelv és 
irodalom:Kommunikáci
ó, metakommunikáció; 
az emberi kapcsolatok, 
az agresszió, 
segítőkészség, befogadás 
és kirekesztés irodalmi 
példái; szerelem és 
csalódás témái. Az 
érvelés módjai. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: az agresszor 
fogalmának történeti 
megközelítése; történeti 
perek, előítéletek, 
propagandahadjáratok 
példái. 
 

 



Az állatok és az ember tanulási 
képessége.  
Tanulási típusok. A tanulás és a 
memória kapcsolata. A motiváció, az 
érzelmi viszonyulás jelentősége a 
tanulásban. 
 
Mi ébreszti föl és mi gátolja az 
emberi együttműködés és agresszió 
formáit? Hogyan befolyásolják a 
közösség elvárásai egyéni életünket 
és egészségünket? 
Szociokulturális hatások. 
A depresszió, a feloldatlan, tartós 
stressz lehetséges okai, káros 
közösségi hatásai, testi hatásai, a 
megelőzés és a feloldás lehetséges 
módjai. 
 
Mit tehetünk mentális egészségünk 
megóvása érdekében? 

A lelki egészség fogalma. 
Élethelyzetek, krízisidőszakok 
előfordulása, kezelése.  
A segítségkérés és nyújtás 
lehetőségei a köz- és a civil 
szférában.  
A párkapcsolat és a munkahelyi 
közösség, a baráti kapcsolatok 
jelentősége.  
A tevékenység, az alkotás és a 
személyi autonómia fontossága. Az 
orvoshoz fordulás szükségességének 
esetei. 

előítélet fölismerése. 
A tanulási képességet, 
hatékonyságot befolyásoló 
tényezők alapján következtetések 
levonása, tanulási szokások 
tudatosítása, alakítása. 
 
 
 
 
 
 
 
Az agressziót és gondoskodást 
kiváltó tényezők összehasonlítása 
állatoknál és embereknél.  
 
 
 
 
 
 
Az egészség és betegség 
fogalmaira vonatkozó különböző 
szemléletű magyarázatok 
összevetése.  
Betegjogok, az alternatív 
gyógyászat lehetőségeinek és 
kockázatainak értelmezése. 
A kémiai és a viselkedési 
függőségek közös 
jellegzetességeinek bemutatása. 

Etika: emberi 
kapcsolatok; befogadás, 
kirekesztés; agresszió. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Kötődés, empátia, agresszió, csoportnorma, verbális/nem verbális 
kommunikáció, stressz, deviancia, lelki egészség, megküzdés, függőség. 

 
HT szerinti 10%: 7 óra 

• Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret : 7 óra 
 

 

 

 

 



 
12. évfolyam 

Évi óraszám: 32 óra 
HT szerinti 10%: 3 óra 
HT szerinti szabadon tervezett: 0 óra 
HT szerinti emelt szintű: 0 óra 
 

Tematikai egység címe Órakeret 

I. Az élet kódja – A biológiai információ és átörökítése 9 óra 
II. Új kezdetek – Szaporodás, szexualitás 7 óra 
III. Kibontakozás – Biológiai evolúció 7 óra 
IV. Jövőnk a tét – Gazdálkodás és fenntarthatóság 6 óra 
Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 3 óra 

Az éves óraszám 36 óra 
 
I. téma: Az élet kódja – Abiológiai információ és átörökítése (9 óra) 
Előzetes tudás: 
 – A faj, a környezet (környezeti tényező) fogalma.  
 – A biológiai sokféleség példái a távoli tájak és a Kárpát-medence élővilágával kapcsolatban.  
 – Az ivaros szaporodás genetikai lényege.  
 – A sejt szerkezete és kémiai fölépítése.  
 – Vércsoport-antigének. A fehérjék szerkezete. Katalízis.  
 – Az öröklődés törvényei (Mendel).  
 
Nevelési-fejlesztési célok: 
 – A tudományos gondolkodás mindennapi életben való hasznosságának belátása.  
 – A problémák tudatos azonosítása, feltevések megvizsgálása.  
 – A véletlen szerepének és a valószínűség fogalmának alkalmazása a betegségek kockázati tényező-

ivel összefüggésben.  
 – A tudományos ismeretszerzés folyamatának és eredményének kritikus értékelése (pl. géntechnoló-

gia).  
 – A tudománytörténeti folyamatok értelmezése a modellek, az elképzelések, az egymást váltó, illet-

ve az egymást kiegészítő elméletek megszületéseként és háttérbe szorulásaként.  
 – A sugárzások élővilágra gyakorolt hatásának megismerése.  
 – Az orvoshoz fordulás szerepének, helyes időzítésének belátása az egészség megőrzésében.  
 – A véletlen szerepének és a valószínűség fogalmának alkalmazása (betegségek kockázati tényezői, 

mutáció, evolúciós folyamatok).  
 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Mi magyarázza az öröklött 
tulajdonságok megjelenését vagy 
eltűnését?  
Gén és génváltozat fogalma. 
Mendel vizsgálati módszere, 
eredményei. Allélkölcsönhatások. 
Példa emberi tulajdonságok 
öröklődésére.  
Genetika betegség fogalma, példák 

 
 
A megjelenés (fenotípus) és az azt 
meghatározó biológiai rendszer 
(genotípus) megkülönböztetése, a 
változékonyság/változatosság 
okainak elemzése. 
A családfa értelmezése. 
Öröklött jelleg megjelenésének 

 
 
 
Kémia: cukrok, 
foszforsav, kondenzáció; 
a fehérjék fölépítése. 
 
 

 



egy génes típusokra. 
 A minőségi és mennyiségi 
tulajdonságok öröklődése.  
A beltenyésztés kockázata és 
lehetséges előnyei. 
 
Milyen mértékben befolyásolhatja a 
környezet vagy a nevelés az öröklött 
jellegek megnyilvánulását? 
Több gén által meghatározott 
jellegek.  
A genetikai hajlam fogalma, néhány 
példája. 
Kockázati tényezők és gének 
kölcsönhatása.  
Az egyén és a társadalom 
együttélése öröklött hiányokkal 
(diéta). 
 
Mi magyarázza tulajdonságok 
csoportjainak együttes öröklését? 
Mi a szerepe és haszna a 
szexualitásnak a faj szempontjából 
(szemben az ivartalanul 
szaporodással)? 
A genetikai kapcsoltság és oka.  
A számtartó és a számfelező 
osztódás, a sejtciklus. 
Testi és ivari kromoszómák, a 
nemhez kötött öröklés jellemzői. 
 
Miből állnak, hol találhatók és 
hogyan működnek a gének?  
A nukleinsavak alapfölépítése. 

 A DNS megkettőződése,     
információáramlás a fehérjék    
szintézise során (gén > fehérje 
>jelleg).  
A mutációk típusai, gyakoriságuk, 
lehetséges hatásaik, mutagén 
tényezők. 
 
Mi hangolja össze sejtjeink 
génműködését? Miért jönnek létre 
daganatos megbetegedések? Miért 
fejlődünk, öregszünk és miért 
halunk meg? 
A sejtek differenciálódása, a 
többsejtűek egyedfejlődése.  
Példa a génműködés 
szabályozottságára. A szabályozott 
működés zavara, daganatos 
betegségek.  
Az őssejtek lehetséges 

számszerű megadása.  
Minőségi és mennyiségi jellegek 
példáinak gyűjtése, 
összehasonlítása.  
 
 
 
 
 
 

A genetikai meghatározottság és az 
életmód általi befolyásolhatóság 
felismerése, összefüggésbe hozása. 
Az egészségért való személyes 
felelősség belátása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az osztódások szerepének 
értelmezése a testi és ivarsejtek 
létrejöttében és a genetikai 
sokféleség fenntartásában.  
 
 
 
A nukleinsavak örökítő szerepének 
bizonyítása. 
Kódonszótár használata.  
 
 
Génmutáció következményének 
levezetése. Mutagén hatások 
kerülésének, ill. mérséklésének 
módjaival összefüggő lehetőségek 
gyűjtése. 
 
 
 
 
 

Szabályozott génműködés 
értelmezése.  
Daganatra utaló jelek fölismerése. 
Tények és érvek gyűjtése az őssejt 
kutatások céljával, jelentőségével 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fizika: elektromágneses 
és radioaktív sugárzások 
típusai. 
 
Matematika: 
valószínűség. 
 
 
 
 
 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: fejlődés, 
öregedés és halál témái 

 



felhasználása. 
Tartós károsodás és regeneráció. Az 
öregedés lehetséges okai 
 
Hogyan, miért és milyen mértékben 
avatkozhat bele az ember a genom 
működésébe? 
A géntechnológia lényege, 
lehetőségei, kockázatai és néhány 
alkalmazása.  
A genomika céljai. 

és kockázataival kapcsolatban.  
 
 
 
Szempontok gyűjtése a különböző 
információforrások kritikus 
értékeléséhez. 

Tények és érvek gyűjtése a 
géntechnológia lehetőségeiről és 
kockázatairól; véleményalkotás a 
témával kapcsolatban. 

az irodalomban; példák 
az emberi élet értékére; 
tudományos-
fantasztikus témakörök. 
 
 
 
Etika: a tudományos 
eredmények 
alkalmazásával 
kapcsolatos kérdések; 
környezeti etika. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Gén, allél, domináns, recesszív, homo- és heterozigóta, hajlam, beltenyésztés, 
genetikai sokféleség (diverzitás). 
Kapcsoltság, kromoszóma (testi, ivari), mitózis, meiózis, mutáció, 
differenciálódás, őssejt, transzgén, GMO, genomika. 

 
II. téma: Új kezdetek – Szaporodás, szexualitás (7 óra) 
Előzetes tudás: 
 – Biológiai sokféleség fogalma.  
 – Ivartalan és ivaros szaporodási formák az állatvilágban.  
 – Az emberi szaporodással, szexualitással kapcsolatos alapfogalmak, szervrendszerek és működések.  
 – Az emberi életkorok fő jellemzői, a testi és lelki fejlődés lényegi lépései.  
 – Genetika: mitózis és meiózis, nemi kromoszómák.  
 – Élettan: hormonok hatásmechanizmusa, visszacsatolások.  
 
Nevelési-fejlesztési célok: 
 – Az adott életkor jellemzőinek értelmezése.  
 – A pályaválasztást elősegítő önismeret fejlesztése.  
 – A születés előtti és utáni teljes emberi életút szakaszainak ismerete, értékeinek belátása.  
 – A nemi élettel kapcsolatos személyes felelősség felismerése, alapvető morális és egészségügyi 

szabályok betartása mellett szóló érvek bemutatása.  
 – Érvelés a tudatos családtervezés, a várandós anya felelősségteljes életmódja mellett.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Mi magyarázza az ivaros úton 
létrejött utódok sokféleségét? 
Ivaros és ivartalan 
szaporodásformák az élővilágban.  
Növények ivartalan szaporítása. 
Klónozás. Ivarsejtek, 
megtermékenyítési módok a növény 
és állatvilágban (néhány példa). 
 
Mi a jelentősége a biológiai 
sokféleségnek? 
A genetikai sokféleség jellemzése 
(allélszám) és biológiai szerepe 
(nemesítés, az alkalmazkodás 
lehetősége). 
 
Mi okozza a férfi és nő biológiailag 
eltérő jellemzőit? 
Kromoszomális, elődleges és 

 
Az ivartalan és az ivaros 
szaporodás előnyeinek és 
hátrányainak összevetése.  
 
 
 
 
 
 
 
 
A biológiai sokféleségnek az élet 
általános értelmezéséhez való 
kapcsolása. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Földrajz: a kontinensek 
jellegzetes élővilága. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: a nemi 
különbségeket kiemelő, 
ill. az azokat elfedő 
szokások, öltözetek. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: szerelem és 

 



másodlagos nemi jellegek. 
A férfi és női ivarsejtek, ivarszervek 
felépítése, működése.  
A menstruációs ciklus hormonális 
szabályozása. 
 
Mennyivel jelent többet a 
családtervezés, mint a 
fogamzásgátlás?  
Fogamzás és fogamzásgátlás, 
családtervezés.  
A megtermékenyülés, a méhen 
belüli élet fő jellemzői. 
A magzati élet védelme. Születés. A 
születés utáni élet fő szakaszainak 
biológiai jellemzői. 

 
 
 
 

Az ivarsejtek összehasonlítása. 
A ciklikus működések megértése.  
Felelősségteljes szexuális 
magatartás erősítése. 
 
 
 
Biológia ismeretekre alapozott, 
erkölcsi, etikai szempontú érvek 
gyűjtése a tudatos családtervezéssel 
kapcsolatban. 
A családtervezés lehetőségeivel 
kapcsolatos tájékozottság 
megszerzése.  
 

szexualitás, család és a 
születés, az abortusz 
traumájának irodalmi 
feldolgozása; 
a gyermekkor és 
serdülés, mint irodalmi 
téma. 
 
Etika: kapcsolatok, 
felelősségvállalás, az 
élet tisztelete. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Ivartalan és ivaros szaporodás, klónozás, tüsző, sárgatest, tüszőserkentő és 
tüszőhormon (ösztrogén), sárgatest serkentő és sárgatest-hormon 
(progeszteron), hím nemi hormon (tesztoszteron), ovuláció, menstruáció, 
megtermékenyülés, beágyazódás, magzat, méhlepény. 

 
III. téma: Kibontakozás – Biológiai evolúció (7 óra) 
Előzetes tudás: 
 – Élőlények és élőlénycsoportok alkalmazkodása környezetükhöz.  
 – Az alkalmazkodások evolúciós értelmezése.  
 – A fejlődés jellemzői az egyéni életben.  
Nevelési-fejlesztési célok: 
 – Az evolúció egyirányú folyamatként való értelmezése, a fajok megőrzésének fontosságára való 

figyelem felhívása.  
 – Az élővilág evolúciójáról alkotott elképzelések értelmezése az egymást váltó, illetve az egymást 

kiegészítő elméletek megszületéseként és háttérbe szorulásaként.  
Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Hogyan alkalmazkodnak az 
élőlénycsoportok a változó 
körülményekhez? Hogyan 
befolyásolható ez a folyamat?  
Az evolúció darwini leírása. 
A neodarwinista szemlélet lényege. 
A populációgenetikai modell. 
Szelekció típusok. A genetikai 
változatosságot növelő és csökkentő 
tényezők.  
 
Minek alapján következtethetünk a 
jelenből a múltra és mi jelezhető 
előre a jövőből?  
A fosszíliák értelmezése: az egykori 
élőlények rekonstrukciója, azaz a 
lelet kora. 
 

 
 
 
Az evolúciós gondolat 
változásának értelmezése. Az 
evolúciós rendszerek általános 
leírása. Populációgenetikai 
folyamatok példáinak elemzése. 
 
 
 
 
 
 
Az evolúció közvetlen és közvetett 
bizonyítékainak összehasonlítása. 
 

Fizika: kozmológia. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: A szelekció 
szerepe a növény- és 
állatnemesítésben. 
Ásatások, restaurálás, 
kormeghatározás. 
Népek és nyelvek 
rokonságának kérdése. 
Járványok 
történelemformáló 
szerepe. 
 
Művészetek, 
informatika: példák a 
technikai evolúcióra, 

 



Mely molekulák alkalmasak az 
evolúció vizsgálatára?  
Biokémiai törzsfa. 
Rezisztens kórokozók, gyomok 
megjelenése és terjedése. 
Fajok, csoportok kihalásának 
lehetséges okai. 
 

Mikor és hogyan befolyásolhatják 
kis változások (pl. egyéni döntések) a 
jövő meghatározó folyamatokat?   
Vitatott kérdések (irányultság, 
önszerveződés, emberi evolúció). 
A Gaia-elmélet lényege. 

 
 
Biokémiai törzsfa értelmezése. A 
módszerek korlátainak, 
feltételeinek elemzése. 
 
 
 
 
 
 
 
Érvek és ellenérvek összevetése. 
Információforrások kritikus 
felhasználása. 

stílusok, divatok, 
szokások, rítusok, 
nyelvek stb. 
átalakulásaira. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Kibontakozás (evolúció), kiválogatódás (szelekció), kövület (fosszília), 
korreláció, törzsfa. 

 
IV. téma: Jövőnk a tét – Gazdálkodás és fenntarthatóság (6 óra) 
Előzetes tudás: 
 – Életközösségek, populációs kölcsönhatások, talajképződés.  
 – Genetikai sokféleség.  
 – A természetföldrajzi környezet és az élővilág összefüggései.  
 – Az éghajlati övek jellegzetes élővilága, életközösségei (biomok).  
 – Élőhelyek pusztulásának okai.  
Nevelési-fejlesztési célok: 
 – 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 lehe-

tőségeinek bemutatása.  
 – Egészség- és környezettudatos magatartás kialakítása a hétköznapi élet minden területén, bekap-

csolódás környezetvédelmi tevékenységekbe.  
 – Az ismeretek alkalmazása a fenntarthatóság és autonómia érdekében a háztartásokban, munkahelyi 

és lakókörnyezeti közösségekben.  
 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Hogyan határozzák meg a 
természeti feltételek az emberi 
létet? Milyen gazdálkodási és 
életmódbeli formák 
fennmaradásunk feltételei? 
Önpusztító civilizációk és a 
természeti környezettel 
összhangban maradó gazdálkodási 
formák.  
 
Milyen alternatív megoldások 
léteznek a környezetterhelés 
csökkentésére? 
Az ökológiai krízis társadalmi-
szemléleti hátterének fő tényezői. 

 
 
 

A fenntartható gazdálkodás biológiai 
feltételeinek megfogalmazása. 
A természeti értékek fennmaradási 
feltételeinek elemzése. 
 
 
 
Az ökológiai lábnyom iskolai, 
illetve lakókörnyezetben való 
csökkentési lehetőségeinek 
összegyűjtése. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: Történeti 
ökológia; civilizációs 
korszakváltások okai, az 
állat- és 
növénynemestés 
történelmi szerepe, 
helyszínei. Környezeti 
katasztrófák a 
történelemben és a 
jelenkorban. 

Példák nemzetközi 
egyezményekre. 
Globalizációs tendenciák 

 



Ökológiai lábnyom. 
A természeti környezet terhelése: 
fajok kiirtása, az élőhelyek 
beszűkítése és részekre szabdalása, 
szennyezőanyag-kibocsátás, fajok 
behurcolása, megtelepítése, 
talajerózió. 
A környezeti kár fogalma, 
csökkentésének lehetőségei.  
A természeti értékek védelmének 
lehetőségei. 
 

Milyen hatásokat okoz a természetes 
életközösségekben az emberi 
tevékenység? Mit lehet tenni a 
veszélyek csökkentéséért, a károk 
mérsékléséért? 
A természetes vagy természetközeli 
életközösség/állapot értelmezése, 
helyi példái.  
Az emberi tevékenység hatásaira 
utaló változások.  
Az életközösség változásának 
követésére alkalmas állapotjelzők, 
indikátorok, a megfigyelés és mérés 
lehetőségei.   

Autonómia és együttműködés 
lehetőségeinek elemzése. 
Az ökocentrikus életszemlélet 
elmélyítése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Természetes életközösség 
megfigyelése, mérések elvégzése 
terepen, következtetések levonása, 
cselekvési szándék erősítése, 
tervkészítés. 

és függetlenségi 
törekvések hátterének 
elemzése. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: ember és 
természet viszonyának 
megfogalmazásai.  
 
Földrajz: A település, az 
infrastruktúra elemei; a 
gazdaság területei; a 
mezőgazdaság 
technológiái. 
 
Etika: környezeti etika 
kérdései. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Fenntarthatóság, biológiai sokféleség, ökológiai lábnyom, indikátorszervezet, 
erózió, kibocsátás, határérték, környezeti terhelés, degradáció. 

 
HT szerinti 10%: 3 óra 

• Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret: 3 óra 
 

 
 

 



KÉMIA 

A kémia tanításának célja és feladatai 
Az iskolai tanulmányok célja a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzése, valamint az általá-
nos képességek fejlesztése. A természettudományok esetében a gyakorlatban hasznosítható ismeretek 
egyrészt konkrét tárgyi ismereteket jelentenek, másrészt pedig az ismeretekből kialakuló olyan szem-
léletet adnak, amely a még nem ismert, új jelenségekben való eligazodásban nyújt segítséget. 
 
A kémiában a vegyi anyagok fő csoportjainak és jellemző tulajdonságaiknak ismerete lehetővé teszi 
annak megítélését, hogy az adott anyag mire és miért épp arra alkalmas, és hogyan lehet balesetmente-
sen használni. Ennek ismeretében a felnőttek képesek lesznek családi vásárlásaik során egészségi és 
gazdasági, pénzügyi szempontból helyes döntéseket hozni, valamint szavazataikkal élve az erkölcsileg 
helyes, a fenntarthatóságot elősegítő irányba tudják befolyásolni hazánk jövőjét. A konkrétumokból 
kialakuló szemlélet pedig lehetővé teszi az áltudományos, féltudományos és reális állítások közötti 
eligazodást, a médiatudatosságot. 
 
Az általános képességeket minden tantárgy, így a kémia tanulása is fejleszti. Ezáltal a kémia is hozzá-
járul a tanulás tanításához, a hatékony, önálló tanulás képességének kialakulásához. A pozitívumokat 
kiemelő tanári értékelésnek a diák személyiségét fejlesztő hatása van. A társak értékelése az értékelő 
és az értékelt önismeretét is gazdagítja. A javasolt gyakori csoportmunka a kezdeményezőkészséget, 
az önismeretet és a társas kapcsolati kultúrát fejleszti. Az aktív tanulási formák sokfélesége lehetősé-
get teremt arra, hogy egy problémát a diák az interneten való kereséssel dolgozzon fel, ami nemcsak a 
digitális kompetenciát fejleszti, hanem gyakran az idegen nyelvi ismereteket is, amikor pedig elő kell 
adnia az eredményeket, akkor anyanyelvi kommunikációs képességeit kell használnia. A vetítéses 
bemutatók készítése, a rendezett kísérletezés és füzetvezetés az esztétikai tudatosság fejlesztésének 
terepe. A változatos óravezetés és a gyakorlatközeli tartalmak következtében a diákok megkedvelhetik 
a kémiát, ami természettudományos irányú pályaorientációt, mélyebb érdeklődést eredményezhet. Ez 
motivációt adhat a matematika tanulásához is. 
 
A gimnáziumba járó diákok többsége már képes az elvontabb fogalmak befogadására, és igényük is 
van rá, sőt örömöt okoz nekik az általános iskolában megismert anyagok tulajdonságait magyarázó, 
logikus kapcsolatok felismerése. Ezért a gimnáziumi kémiatanulás a tantárgy belső logikája szerint 
építkezik, és ahhoz kapcsolja a gyakorlati ismereteket, így hozzájárul ahhoz, hogy a fizika, kémia, 
biológia és természetföldrajz tartárgyak egységes természettudományos műveltséggé rendeződhesse-
nek. E tantárgyak ugyanis sok ponton egymásra épülnek, jelenségeik, törvényszerűségeik egymásból 
magyarázhatók. A kémiai kötések ismeretében a részecskék szintjén magyarázhatók a fizikai tulajdon-
ságok, míg a molekulák és a kémiai reakciók jellemzői sok biológiai folyamatot tesznek érthetőbbé. A 
szervetlen anyagok kémiai tulajdonságainak ismerete sokat segít a természetföldrajzi jelenségek meg-
értésében. A folyamatok mennyiségi leírásában pedig a matematikai ismereteket használjuk fel. 
 
A logikai kapcsolatok feltárása nem zárja ki, sőt kifejezetten igényli is, hogy a példák sokasága szoro-
san a mindennapi élethez kapcsolja ezeket a fogalmakat, folyamatokat. A logikai kapcsolatok feltárása 
lehetőséget ad az óravezetésben az aktív tanulási formák használatára is: a problémák tudatos azonosí-
tására, a sejtések megvizsgálására, információkeresésre, kísérletek tervezésére, objektív megfigyelésre, 
a folyamatok időbeli lefolyásának függvényekkel való leírására, a grafikonok elemzésére, modellezés-
re, szimulációk használatára, következtetések levonására. Mindezzel a kutatók és mérnökök munka-
módszereit ismerik meg a tanulók, és ennek jelentős szerepe lehet a pályairányultság kialakulásában és 
a sikeres pályaválasztásban. Ugyanakkor az aktív tanulási formáknak arra is lehetőséget kell adniuk, 
hogy a jobb képességű, természettudományos tárgyak iránt érdeklődő diákokon kívül a humán érdek-
lődésűek is sikerélményekhez jussanak, az ő pozitív hozzáállásuk is kialakuljon, és folyamatosan fenn-
tartható is legyen. Ennek nagyon jó módszere a csoportmunka, a különböző szintű projektfeladatok 
végzése, a gyakorlati kapcsolatok, képi megjelenítések megtalálása. A tanterv sikeres megvalósításá-
nak alapvető feltétele a tananyag feldolgozásának módszertani sokfélesége. 

 



Ismeretszerzési, -feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai 
A tanterv a fejlesztési feladatok közül kiemelt hangsúllyal a következőket tartalmazza: 
 – a természettudományos megismerés módszereinek bemutatása, 
 – a kémiatanulás módszereinek bemutatása, a tanulási készség kialakítása, fejlesztése, 
 – tájékozódás az élő és az élettelen természetről, 
 – az egészséges életmód feltételeinek megismertetése, 
 – a környezetért érzett felelősségre nevelés, 
 – a hon- és népismeret, hazaszeretetre nevelés, kapcsolódás Európához, a világhoz, 
 – a kommunikációs kultúra fejlesztése, 
 – a harmonikusan fejlett ember formálása, 
 – a pályaorientáció, 
 – a problémamegoldó képesség, a kreativitás fejlesztése, 
 – döntésképes személyiségek fejlesztése, akik tárgyi ismereteik segítségével, képesek a la-

kóhely és az iskola közvetlen aktuális problémáinak, sajátos természeti adottságainak 
megismerése alapján véleményt formálni és cselekedni. 

 
A tanulók 
 – megfigyelőképességének és a fogalmak megalkotásán keresztül logikus gondolkodás-

módjánakfejlesztése, 
 – önállóan végzett célirányos megfigyeléseik és kísérleteik eredményeiből, a megismert 

tények, összefüggések birtokában legyenek képesek következtetések levonására, ítéletal-
kotásra, 

 – életkori sajátosságaiknak megfelelően legyenek képesek a jelenségek közötti hasonlósá-
gok és különbségek felismerésére, 

 – legyenek képesek arra, hogy gondolataikat szóban és írásban nyelvileg helyesen, világo-
san, szabatosan, a kémiai szakkifejezések helyes alkalmazásával fogalmazzák meg, 

 – ábrákat, grafikonokat, táblázati adatokat tudjanak értelmezni, számítási feladatokat meg-
oldani, ismerjék és alkalmazzák a problémamegoldás elemi műveleteit, 

 – tudják magyarázni ismereteik mennyisége és mélysége szerint a természeti jelenségeket és 
folyamatokat, valamint a technikai alkalmazásokat, 

 – használjanak modelleket, 
 – szerezzenek gyakorlottságot az információkutatásban, 
 – legyenek alkalmasak arra, hogy elméleti ismereteiket a mindennapok által felvetett kérdé-

sek megoldásában alkalmazzák, 
 – ismerjék fel az ismereteikhez kapcsolódó környezeti problémákat, ismereteik járuljanak 

hozzá személyiségük pozitív formálásához, 
 – tudják, hogy az egészség és a környezet épsége semmivel sem pótolható érték, 
 – legyenek tájékozottak arról, hogy a természettudomány fejlődése milyen szerepet játszik a 

társadalmi folyamatokban, a különböző népek, országok tudósai, kutatói egymásra épülő 
munkájának az eredménye, és e munkában jelentős szerepet töltenek be a magyar tudósok, 
kutatókis. 

 
 
 

 



Kompetenciák 

A kémia tantárgy a számítási feladatok révén hozzájárul a matematikai kompetencia fejlesztéséhez. Az 
információk feldolgozása lehetőséget ad a tanulók digitális kompetenciájának, esztétikai-művészeti 
tudatosságának, kifejezőképességének, anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációkészségnek, kez-
deményezőképességének, szociális és állampolgári kompetenciájának fejlesztéséhez is. A kémiatörté-
net megismertetésével hozzájárul a tanulók erkölcsi neveléséhez, a magyar vonatkozások révén pedig a 
nemzeti öntudat erősítéséhez. Segíti az állampolgárságra és demokráciára nevelést, mivel hozzájárul 
ahhoz, hogy a fiatalok felnőtté válásuk után felelős döntéseket hozhassanak. A csoportmunkában vég-
zett tevékenységek és feladatok lehetőséget teremtenek a demokratikus döntéshozatali folyamat gya-
korlására. A kooperatív oktatási módszerek a kémiaórán is alkalmat adnak az önismeret és a társas 
kapcsolati kultúra fejlesztésére. A testi és lelki egészségre, valamint a családi életre nevelés érdekében 
a fiatalok megismerik a környezetük egészséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit. Ismereteket 
sajátítanak el a veszélyhelyzetek és a káros függőségek megelőzésével, a családtervezéssel, és a gyer-
mekvállalással kapcsolatban. A kialakuló természettudományos műveltségre alapozva fejlődik a mé-
diatudatosság. Elvárható a felelősségvállalás másokért, amennyiben a tanulóknak szerepet kell vállal-
niuk a természettudományok és a technológia pozitív társadalmi szerepének, gazdasági vonatkozásai-
nak megismertetésében, a kemofóbia és az áltudományos nézetek elleni harcban, továbbá a csalók 
leleplezésében. A közoktatási kémiatanulmányok végére életvitelszerűvé kell válnia a környezettuda-
tosságnak ésa fenntarthatóságra törekvésnek. 
 
Értékelés 
Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a tanuló absztrakci-
ós, modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége. Meg kell követelni a jelenségek megfi-
gyelése és a kísérletek során szerzett tapasztalatok szakszerű megfogalmazással való leírását és értel-
mezését. Az értékelés kettős céljának megfelelően mindig meg kell találni a helyes arányt a formatív 
és a szummatív értékelés között. Fontos szerepet kell játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, 
illetve a diáktársak által végzett értékelésnek is. Törekedni kell arra, hogy a számonkérés formái minél 
változatosabbak, az életkornak megfelelőek legyenek. A hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek 
mellett a diákoknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított 
képességekről valamely konkrét, egyénileg vagy csoportosan elkészített termék létrehozásával is tanú-
bizonyságot tegyenek. 
 
Formái: 
 – szóbeli felelet, 
 – feladatlapok értékelése, 
 – tesztek, dolgozatok osztályozása, 
 – rajzok készítése, 
 – modellek összeállítása, 
 – számítási feladatok megoldása, 
 – kísérleti tevékenység minősítése, 
 – kiselőadások tartása, 
 – munkafüzeti tevékenység megbeszélése, 
 – gyűjtőmunka (kép, szöveg és tárgy: ásványok, kőzetek, ipari termékek) jutalomponttal 

történő elismerése, 
 – poszter, plakát, prezentáció készítése előre megadott szempontok szerint, 
 – természetben tett megfigyelések, saját fényképek készítése kémiai anyagokról, jelenségek-

ről, üzem- és múzeumlátogatási tapasztalatok előadása.  
 
 
 

 



9–10. évfolyam 
A 9-10. évfolyam a jelenségszintű kémiai tudás elmélyítésének, továbbépítésének és szervezettség-
ében való kiteljesítésének időszaka. Ebben az időszakban a tanulók érzékenyek a környezetüket érintő 
jelenségekre, nyitottak az alkotótevékenységet, véleményformálást igénylő feladatokra, ugyanakkor 
kiszolgáltatottak a tudományosság látszatát keltő hatásokkal, az információözönnel szemben. 
 
A tananyag a jelenségek, a mindennapi élethez kapcsolódó problémák köré szerveződik, a diszcipliná-
ris tudáselemeket e témákba ágyazva sajátítják el a tanulók. A kémiai kompetenciát megalapozó első 
témaegységekben a szerkezeti alapok, összefüggések kerülnek fókuszba, melyek segítségével az anya-
gi világ s az ember mindennapi életének jelenségei magyarázhatók. Egyes fogalmak, jelenségek több-
ször, új környezetben is hangsúlyt kapnak. 
 
A tanulási folyamatban meghatározó a szerepe a mindennapi élethelyzet kontextusát nyújtó, tanulói 
aktivitásra és a tanulói együttműködésre épülő tanulási formáknak. E tanulási környezet egyrészt a 
tudás társadalmi érvényességét alapozza meg, másrészt dinamikus, módszereiben változatos óraszer-
vezés és az IKT-eszközök lehetőségeinek kihasználása révén lehetővé teszi a rendelkezésre álló időke-
ret hatékony kihasználását. A tanulók nyitottak a cselekvő tanulási formák, a mindennapi élet kérdése-
in alapuló feladatok, valamint a csoportos munkamódszerek iránt. A diákokat elkötelezettebbé teszi a 
tanulási folyamatban, ha aktív szerepet vállalhatnak a saját tudásuk építésében. Közreműködésük ré-
vén könnyebben felkelthető és fenntartható az érdeklődés, biztosabb a tárgyalt témákban és más kémi-
ai kérdésben való további tájékozódást megalapozó, társadalmilag érvényes, továbbfejleszthető tudás 
felépülése. 
 
A diákok a természettudományos műveltség szerves részeként ismerik meg nemzeti szellemi és termé-
szeti értékeinket, a helyi tantervek pedig a szűkebb pátriához való kötődés erősítésével gazdagítják a 
tananyagot. 
 
A témák feldolgozása során a mindennapi életben használt vegyszerekkel végezhető, egyszerű vizsgá-
latok („cseppkísérletek”) állnak a középpontban. A tudás szerveződését, a gondolkodás fejlődését az 
elemző, összegző műveleteket igénylő, adatrendezést, csoportosítást, összehasonlítást, 
információátalakítást (pl. grafikonelemzés és -készítés), összefüggések értelmezését, analógiák meglá-
tását igénylő feladatok teszik lehetővé. Egy-egy témában a hosszabb lélegzetű, önálló munkaszerve-
zést igénylő feladatok is megvalósíthatók. 
 
A környező világról, benne a tudomány kérdéseiről szerzett ismeretek forrásai ma főként a média és az 
infokommunikációs eszközök. Az érdeklődés felkeltése, a tanulási környezet hitelessége és az önálló 
tájékozódás megalapozása érdekében elengedhetetlen, hogy a tanulók a természetes tanulási környezet 
részeként használják az IKT-eszközöket. 
 
Fontos megértetni a diákokkal, hogy a világ mediatizált ábrázolása nem azonos a valósággal. Az ese-
ményeknek, jelenségeknek az alkotók által konstruált változatát látják, ezért fontos a gyártási mecha-
nizmusokban vagy az ábrázolási szándékban rejlő érdekek vagy kényszerek felfejtése.  
Az információforrások kritikus használatának megtanulása, a digitális és nyomtatott (képi, verbális) 
források értelmezése, a feladatok megoldása során létrehozott információk megjelenítése és bemutatá-
sa során a források használata, az önálló tanulás eszközrendszere mellett a kommunikációs képességek 
és a szépérzék is hangsúlyt kapnak. 
 
A csoportmunka hatékonyabbá teszi a kémiatanulást, ugyanakkor fejlődik a tanulók önismerete, 
együttműködési készsége, kommunikációs kultúrája is. A tanulók gyakorolják az együttműködést, az 

 



információk megosztását, a felelősségvállalást, idővel képessé válnak a csoportszerepekkel való azo-
nosulásra, a munka megtervezésére, irányítására. 
 
Az érvek ütköztetésére épülő feladatok, viták modellezik a valós élethelyzeteket, melyekben fejlődik a 
véleményalkotás és az álláspont értelmezésének képessége. Az aktív tanulási módszerek alkalmazása 
felerősíti a fejlesztő értékelés jelentőségét, és új értékelési szempontok bevezetését veti fel a tudás 
értékelésében. A közös teljesítményre épülő összegző értékelés is mérlegelés tárgya lehet.  
 
Az egyéni és csoportos feladatmegoldás értékelése során egyaránt csiszolódik a tanulók ön-és társis-
merete, fejlődik a tudásukról alkotott képük, és egyben az önálló feladatvégzésre való képességük is. 
 
A kémia szerepe kiemelt a tanulók egészséghez és a környezethez való viszonyának formálódásában. 
A mindennapi jelenségek nézőpontjából közelítve a kémia tanulását, nagyobb esélyt nyerünk arra, 
hogy a tanuló életvitelére, az egészséghez, környezethez való viszonyára hatással legyen az iskolában 
megszerzett tudás. 

A tantárgy óraszáma évfolyamonként 
 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 
9. évfolyam 2 óra 72 óra 
10. évfolyam 1 óra 36 óra 

 
 

 



 
9. évfolyam 

Évi óraszám: 72 óra 
HT szerinti 10%: 7 óra 
HT szerinti szabadon tervezett: 0 óra 
HT szerinti emelt szintű: 0 óra 

 
Tematikai egység címe Órakeret 

A „kék bolygó”. A víz. Egy csepp vízben 10 óra 
A kék bolygó. A víz. „Kémiai koktélok” 4 óra 
A kék bolygó. A víz. Változások. 16óra 
A kék bolygó. Anyagok körforgásban 16 óra 
A kék bolygó. Ember a Földön 7 óra 
A kék bolygó. Az energia 12 óra 
Szabad órakeret 7 óra 
Az éves óraszám 72 óra 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A „kék bolygó”. A víz. Egy csepp vízben Órakeret  
10 óra 

Előzetes tudás A víz előfordulása, jelentősége a természetben, az emberi táplálkozásban, 
atom, molekula, ion, kémiai kötés. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A méretek, nagyságrendek világában való tájékozódási képesség fejlesztése 
az anyag, energia, információ szempontjából. Az anyagot felépítő részecskék 
és halmazstruktúrákat létrehozó kölcsönhatásaik megismerése, modellezés a 
felépítés és működés kapcsolata szerint.  
A periódusos rendszer jelentőségének feltárása, használata az anyagok szer-
kezete és tulajdonságai közötti összefüggés feltárására. 
Tények mérlegelése, véleményalkotás a kémiai eredmények és az egészség, 
környezet kapcsolatában, az ember megismerése és egészsége szemszögéből. 
Magyar tudósok jelentőségének értékelése a kémiai eredmények megszületé-
sében. IKT-eszközök alkalmazása képi és verbális információ feldolgozása 
során. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
A víz értékes természeti kincsünk.  
Mekkorák az atomok és a moleku-
lák? 
 
Ismeretek: 
A víz földi előfordulása, jelentősége; 
az atomok, molekulák mérete. 

A víz földi előfordulásának, jelentő-
ségének felismerése példák alapján. 
A méretek, nagyságrendek világá-
ban való tájékozódás egyszerű szá-
mítások alapján, a tájékozódás 
módszereinek megismerése (pl. egy 
vízcsepp, vízmolekula, a molekulát 
alkotó atomok nagyságrendi össze-
hasonlítása, az tájékozódást lehető-
vé tevő eszközökkel összefüggés-
ben). 

Biológia-egészségtan: a 
víz jelentősége az élő 
szervezetben, az élővilág 
evolúciójában; mérettar-
tományok az élő szerve-
zetben. 
 
Földrajz: felszíni, fel-
szín alatti vizek, csapa-
dékok, energiahordozók. 
 
Fizika: mikroszkópok. 
 
Matematika: nagyság-
rendek, valószínűségi 

 



szemlélet. 
Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Hogyan változott a tudósok elképze-
lése az atomról? 
Milyen részecskékből épül fel az 
atom? Káros-e vagy hasznos is lehet 
a radioaktív sugárzás? 
 
Ismeretek: 
Az atommodellek fejlődése. 
Az atom felépítése. 
Az atommag (proton, neutron), izo-
tópok, radioaktív átalakulás gyakor-
lati jelentősége. 
Magyar tudósok eredményei az 
atommaggal kapcsolatos jelenségek-
kel összefüggésben (pl. Szilárd Leó, 
Hevesy György, Teller Ede). 

A tudománytörténeti folyamatok 
értelmezése az egymást váltó mo-
dellek, megközelítések fényében 
konkrét példák alapján. 
Az atommag átalakulását és az 
elektronszerkezetet érintő kémiai 
reakciókat kísérő energiaváltozások 
nagyságrendi különbségének felis-
merése. 
A radioaktivitás gyakorlati alkalma-
zásainak mérlegelése az előnyök és 
veszélyek tükrében. 

Informatika: digitális 
modellek, animációk; 
információk keresése, 
feldolgozása. 
 
Fizika: az atommag 
szerkezete, radioaktivi-
tás.  
 
Biológia-egészségtan: a 
radioaktivitás gyógyá-
szati alkalmazásai. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Mi tartja össze az atomokat? Hogyan 
épülnek fel a víz részecskéi? Mekko-
ra az atomok és a molekulák töme-
ge? 
 
Ismeretek: 
A vízmolekula, az elsőrendű kötés, a 
kovalens kötés. 
Molekulák képződése – az elektron-
burok héjas szerkezete, a periódusos 
rendszer atomszerkezeti alapjai, 
nemesgázszerkezet. 
A relatív tömeg.  

Molekulák képződésének magyará-
zata a víz és néhány közismert 
anyag példáján (pl. CH4, NH3, CO2, 
I2). 
A molekulák térszerkezetének mo-
dellezése. 

Vizuális kultúra; mate-
matika: térbeli alakza-
tok, szimmetriaviszo-
nyok. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Csak vízmolekulából áll-e a „víz”? 
Mit tartalmaznak a természetes vi-
zek? 
A sólepárlás, a só. 
 
Ismeretek: 
Természetes vizek összetétele, az 
ionok, kémiai jelölések. 
Az ionrácsos kristály, ionkötés.  

Természetes vizek összetételében a 
kémiai jelölések értelmezése. 
Egyszerű ionok képződésének ér-
telmezése a periódusos rendszer 
alapján. 
Az összetett ionok összetételének, 
térszerkezetének értelmezése. 

Biológia-egészségtan: az 
ásványi sók jelentősége 
az élő szervezetben. 
 
Földrajz; történelem, 
társadalmi és állampol-
gári ismeretek: a só ter-
mészeti és gazdasági 
jelentősége. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: szólások. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Mitől csúszik a jég? Miért magas a 
víz forráspontja? 
 
Ismeretek: 
Molekulapolaritás, másodrendű kö-

Molekulamodellek értelmezése, 
a molekulák polaritását, annak elté-
rését szemléltető vizsgálat megérté-
se. 

Vizuális kultúra; mate-
matika: szimmetria. 
 
Fizika: kölcsönhatások. 

 



tés, molekulamodellek. 
Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Hány molekula van egy csepp víz-
ben? 
 
Ismeretek: 
Az anyagmennyiség egysége, a mo-
láris tömeg. 

A vízmolekulák között kialakuló 
másodrendű kötések, a vízcsepp, 
mint vízmolekulák halmazának 
értelmezése. 
Az első- és másodrendű kötőerők 
mértékének összehasonlítása az 
anyag, a víz változásaival összefüg-
gésben (a vízmolekula átalakulása – 
halmazállapot-változás). 
A mól és a moláris tömeg fogalmá-
nak megértése egyszerű számításo-
kon. 

Fizika: halmazállapot-
változások. 
 
Matematika: hatványok, 
nagyságrendek, mérték-
váltás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak Mérettartomány, kémiai részecske, kötőerő, mól, moláris tömeg. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A kék bolygó. A víz. „Kémiai koktélok” Órakeret  
4 óra 

Előzetes tudás Molekula, kémiai kötések, vízoldékony és zsíroldékony anyagok, anyagele-
gyítés, heterogén rendszer. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az anyag mint részecskehalmaz tulajdonságainak magyarázata összetevőik és 
kölcsönhatásaik alapján, köznapi példák értelmezése a rendszerek, illetve a 
felépítés és működés szempontjából. Az anyagi rendszerekről szerzett tudás 
mélyítése.  
Együttműködés, kezdeményezőkészség, önismeret fejlesztése a probléma-
megoldás során. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Pl. víz, benzin párolgása, elegyedése; 
pl. jód oldódása az eltérő polaritású 
oldószerekben. Miért eltérő a folya-
dékok sűrűsége, forráspontja? 
 
Ismeretek: 
Halmazstruktúrák magyarázata ösz-
szetevőik szerkezete és kölcsönhatá-
saik alapján: a molekulák polaritása, 
másodrendű kötőerők és a halmaztu-
lajdonságok összefüggése. 

A molekulák polaritásának kiter-
jesztése apoláris anyagokra.  
A másodrendű kötőerők és a hal-
maztulajdonságok közötti összefüg-
gés értelmezése kémiai vizsgálatok 
(párolgás, oldódás, sűrűség) és mo-
dellezés alapján (pl. benzin moleku-
láinak modellezése a metánnal). 

Biológia-egészségtan: 
polaritási viszonyok 
jelentősége az élő szer-
vezetek felépítésében. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Azonos és eltérő polaritású anyagok 
elegyítése, heterogén rendszerek 
létrehozása. 
 
Ismeretek: 
Heterogén rendszerek a természet-
ben, a mindennapi életben. 

Tanulói vizsgálat alapján a megfi-
gyelések szerkezeti magyarázata (pl. 
a már ismert vegyszerek használatá-
val új kontextusban), hétköznapi 
példák keresése, elemzése, és/vagy 
hétköznapi jelenségek modellezése 
kémiai rendszerekkel. 

Földrajz: a kőzetburok, 
levegőburok és a vízbu-
rok folyamatai. 

 



Kulcsfogalmak/ 
fogalmak Polaritás, másodrendű kötőerő, oldhatóság, heterogén rendszer. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A kék bolygó. A víz. Változások. Órakeret  
16 óra 

Előzetes tudás 
Halmazállapot, halmazállapot-változás, oldódás, az oldatok összetétele, fizi-
kai és kémiai változás, kémhatás, pH-skála, sav-bázis folyamat, közömbösí-
tés, az égés. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felépítés és működés kapcsolatában az anyagok szerkezete és változásai 
közötti összefüggés elmélyítése. Az állandóság és változás tükrében az 
anyagáramlási folyamatokkal kapcsolatos jelenségek és gyakorlati jelentősé-
gük megértése. A savbázis-fogalom és a redoxireakciók értelmezésének ki-
terjesztése a mindennapi életben jelentős példákon, az állandóság és válto-
zás, illetve a rendszerek szempontjából. 
Számolási készség fejlesztése az oldatok összetételével kapcsolatosan. Ve-
szélyszimbólumok értelmezése, az anyagok körültekintő használata. Képi és 
verbális információ értelmezése, feldolgozása, megjelenítése. Együttműkö-
dési és kezdeményezőkészség fejlesztése csoportmunka során. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
A víz körforgása a természetben, 
csapadékok. 
 
Ismeretek: 
Halmazállapot-változások, állapot-
határozók. 

A halmaz szerkezetének összeha-
sonlítása a különböző halmazálla-
potokban, a halmazállapot-
változások magyarázata a kémiai 
kötések, a szerkezet megváltozásá-
val az állapothatározók függvényé-
ben. A víz körforgásának, a csapa-
dékok képződésének értelmezése, 
pl. az időjárási jelenségek lefordítá-
sa a „kémia nyelvére”: a jelenségek 
modellezése/animációk, képi infor-
mációk értelmezése. 

Földrajz: az időjárási 
jelenségek, csapadékok, 
felszíni és felszín alatti 
vizek, a vízburok. 
 
Fizika: halmazállapot-
változások, gázok álla-
potjelzői. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Vizes oldatok a természetben és 
környezetünkben. Mitől sós a ten-
ger? 
 
Ismeretek: 
Óceánok, tengerek, vizes oldatok 
összetétele. Diffúzió. Az oldódás, a 
hidratáció, az oldatok összetétele. 
Oldhatóság. 
Koncentráció, hígítás, töményítés, 
keverés. 

Az oldódásra és a diffúzióra vonat-
kozó megfigyelések vizsgálat során, 
a tapasztalatok magyarázata. 
Az anyagok oldhatóságának össze-
hasonlítása. 
Oldatok összetételének értelmezése 
hétköznapi példákon (pl. ásványvi-
zek összetétele, tengervíz sótartal-
ma). Oldatokkal kapcsolatos infor-
mációk keresése, feldolgozása: a 
kapott adatok összehasonlítása táb-
lázattal (pl. a vér, egyes élelmisze-
rek összetételére vonatkozó adatok 
értelmezése, egyszerű számítások 
végzése az összehasonlításhoz). 

Biológia-egészségtan: a 
sejt és a szervezet anyag-
szállító folyamatai. 
 
Földrajz: az oldódás 
jelentősége a természeti 
folyamatokban. 

 



Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
A vízkeménység és a vízlágyítás.A 
mosógép halála? 
 
Ismeretek: 
A vízkeménység alapvető okai és a 
vízlágyítás. 

A vízkeménységet szemléltető vizs-
gálat végzése. 
A vízlágyítás környezeti hatásainak, 
a vízkőeltávolítás környezetbarát 
módjainak mérlegelése. 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
A vizek szennyeződése, víztisztítás, 
víztakarékosság. 
 
Ismeretek: 
A víztakarékosság. A víztisztítás 
alapjai. 

A víz szennyeződési forrásainak 
összegyűjtése, a környezeti terhelés 
mérlegelése, megoldások keresése.  

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Hogyan tehető ihatóvá a tengervíz? 
 
Ismeretek: 
Diffúzió, ozmózis.A tengervíz 
sótalanítása, anyagáramlás a biológi-
ai hártyákon át. 
 

Az ozmózis jelenségének megfigye-
lésére alkalmas vizsgálat elvégzése, 
modellezése és magyarázata. A 
tengervíz sótalanításának lehetősé-
gei és más mindennapi életben je-
lentős példa elemzése (pl. informá-
ciógyűjtés és feldolgozás révén). 

Biológia-egészségtan: 
ozmózis. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások:  
Hogyan készül a tejszínhab? Mitől 
lesz lyukacsos a tészta? Hogyan 
készül és miért remeg a kocsonya? 
 
Ismeretek: 
Heterogén és kolloid rendszerek és 
előállításuk. 
Reverzibilis és irreverzibilis koagu-
láció. Kolloid oldat, gél állapot. 

Konyhai recept kémiai értelmezése. 
A sütőpor működési elvének értel-
mezése a szódabikarbóna bomlásá-
nak vizsgálatán. 
A kolloid összetevők koagulációja, 
a szilárd hab, mint heterogén rend-
szer értelmezése.  
Kolloid oldat géllé alakulásának 
értelmezése. 
A hab kémiai értelmezése szerke-
zet-tulajdonság összefüggésében. 

Biológia-egészségtan: a 
sejt felépítése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Miben különbözik az oldódás és az 
olvadás? 
 
Ismeretek: 
Fizikai és kémiai változás. 

Az anyag szerkezeti változásának 
összehasonlítása a fizikai és kémiai 
változások során (pl. oldódás, hal-
mazállapot-változás és a víz kémiai 
átalakulásával járó folyamat össze-
hasonlítása). 

Biológia-egészségtan: 
homeosztázis, a sejtek 
környezete. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
A Le Chatelier-Braun-elv. Dinami-
kus kémiai egyensúly 
Színváltozások a természetben, a 
pH-érzékeny növényi festékek.  
 

A dinamikus egyensúly vizsgálata a 
nyomás és hőmérséklet megváltoz-
tatásával. 
Sav-bázis folyamatok vizsgálata és 
magyarázata a disszociáció és a 
protonátadás elmélete alapján.  
Oldatok kémhatásának vizsgálata és 

Fizika; biológia-
egészségtan: színek. 

 



Ismeretek: 
A vizes oldatok kémhatása, sav-
bázis folyamatok a mindennapi élet-
ben. 
A savbázis-fogalom kiterjesztése. A 
pH. 

magyarázata, a pH-skála értelmezé-
se. 
Növényi festékek színváltozásának 
megfigyelése, magyarázata. 
Az oldatok koncentrációjának és a 
pH kapcsolatának megértése vizsgá-
latokon keresztül. A mindennapi 
életben fontos (élettani és környeze-
ti szempontból jelentős) erős és 
gyenge savak és sók kémhatásának 
vizsgálata, a kapott eredmények 
rögzítése, értelmezése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Mi történik az égés során?  A víz 
keletkezése és „bontása”. 
 
Ismeretek: 
A redoxireakció fogalmának kiter-
jesztése, a kémiai viselkedés és a 
periódusos rendszer összefüggései. 

Égési folyamat értelmezése kémiai 
vizsgálat során oxigénátmenet, 
majd elektronátmenet alapján. Az 
anyag kémiai viselkedésének értel-
mezése az elektronszerkezet, a peri-
ódusos rendszer alapján. 
A vízzel kapcsolatos 
redoxifolyamatok megfigyelése, 
értelmezésük. 

Biológia-egészségtan: 
sejtanyagcsere 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Halmazállapot-változás, állapothatározó, diffúzió, ozmózis, protonátmenettel 
járó folyamat, elektronátmenettel járó folyamat, kolloid, dinamikus egyensúly. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A kék bolygó. Anyagok körforgásban Órakeret  
16 óra 

Előzetes tudás 
A periódusos rendszer és az elektronszerkezet kapcsolata, elem, vegyület, 
keverék, fizikai és kémiai tulajdonság, halmazállapot, állapothatározó, oldha-
tóság, kémiai egyenlet, savbázis reakció, redoxireakció. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az anyag, energia, információ szempontjából az elemek és vegyületek elő-
fordulása, kölcsönhatásai a természetben, jelentőségük, felhasználásuk. A 
felépítés és működés kapcsolatában a nagyobb biogeokémiai körfolyamatok 
kémiai alapjainak megértése, valamint a szervetlen vegyületek összetétele, 
szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolatok felismerése és alkalmazása. 
A periódusos rendszer összefüggéseinek felismerése és alkalmazása a ma-
gyarázatok során az anyag, kölcsönhatás, energia, információ szempontjából.  
Az emberi egészség vonatkozásában az anyagok használata során a veszély-
jelek alkalmazása, az élettani hatások értelmezése. Képi és verbális informá-
ció értékelése, feldolgozása, esztétikus megjelenítése, IKT-eszközök haszná-
lata. Együttműködés és kezdeményezőkészség, önismeret fejlesztése önálló 
és csoportos feladatmegoldás során. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Mire használható a periódusos rend-
szer? Tájékozódás az elemek biro-

A periódusos rendszerben való tájé-
kozódás, az anyag tulajdonságainak 
reakciókészségének összefüggései 
az anyagszerkezettel az eddig meg-

Magyar nyelv és iroda-
lom; ének-zene; vizuális 
kultúra: ritmusok. 
 

 



dalmában. 
 
Ismeretek: 
A periódusos rendszer anyagszerke-
zeti kapcsolatai. A hidrogénmint a 
világegyetem leggyakoribb eleme, 
szerepe a földi energiaszolgáltató 
folyamatokban. 

ismert anyagok példáján. 
A hidrogén megfigyelt tulajdonsá-
gainak magyarázata a szerkezettel 
összefüggésben. A hidrogén oxidá-
ciójának, mint energiaszolgáltató 
folyamatnak az értelmezése. 

Fizika; földrajz: csilla-
gászat. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Lehetséges-e élet más bolygókon? 
 
Ismeretek: 
Más égitestek kémiai összetétele. 

Néhány más égitest kémiai összeté-
teléről információ gyűjtése, feldol-
gozása. 

Földrajz; fizika: a Nap-
rendszer. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Mi van a levegőben? 
 
Ismeretek: 
A levegő, mint gáz; a gázok tulaj-
donságai és moláris térfogata. 
A levegő, mint keverék. 
A levegő főbb összetevőiben megje-
lenő kémiai elemek és a mindennapi 
életben jelentős vegyületeik, anyag-
körforgásuk a természetben, jellem-
ző átalakulásaik, jelentőségük a ter-
mészetben és a mindennapi életben, 
élettani hatásuk. Allotrópia az oxi-
gén és ózon példáján. 

A gázok tulajdonságainak értelme-
zése modellek alapján. 
A gázok moláris térfogatának ér-
telmezése egyszerű számításos fela-
dattal (pl. benzinüzemű jármű CO2 
kibocsátásának értelmezése). 
 
A levegő főbb összetevőit alkotó 
elemek és vegyületeik tulajdonsága-
inak magyarázata a szerkezettel 
való összefüggésben. (Nitrogén, 
oxigén, szén és kén vegyületei (oxi-
dok, főbb savak, bázisok és sók) és 
átalakulásaik, jelentőségük az 
anyagkörforgásban, a mindennapi 
életben.) 
Az allotrópia fogalmának megérté-
se. 
 
Az anyagok tulajdonságainak és 
átalakulásainak megfigyelésére, 
modellezésére alkalmas vizsgálatok 
elvégzése. A veszélyjelek, bizton-
sági szabályok megértése, alkalma-
zása a tevékenység során. 

Fizika: a kinetikus gáz-
modell. 
 
Biológia-egészségtan: az 
ökoszisztémák, anyagok 
körforgása a természet-
ben 
 
Földrajz: a kőzet-, a víz- 
és a levegőburok. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Miért jóddal vagy hypóval fertőtlení-
tünk? A só, mint a halogén elemek 
forrása. 
 
Ismeretek: 
Az óceánok, tengerek sótartalma, 
halogén elemek és a mindennapi 
életben jelentősebb vegyületeik elő-

Összefüggés keresése a tárgyalt 
elemek és vegyületek fizikai és 
kémiai tulajdonságai, előfordulásuk 
és felhasználásuk között. 
 
Az anyagok tulajdonságainak és 
átalakulásainak megfigyelésére, 
modellezésére alkalmas vizsgálatok 
elvégzése. A veszélyjelek, bizton-

Informatika: információ-
feldolgozás és megjele-
nítés. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: ipari fejlődés, az 
életvitel változásai. 
 

 



fordulása, előállítása, főbb jelentő-
sebb fizikai, kémiai átalakulások (pl. 
a jód felfedezése, tulajdonságai, 
jelentősége, klóros víz, jelentősége, 
veszélyei, Semmelweis, a sósav, a 
fluor és a bróm előfordulása). 
Veszélyjelek. 
 

sági szabályok megértése, alkalma-
zása a tevékenység során. 

Földrajz: kőzet- és víz-
burok. 
 
Biológia-egészségtan: 
környezeti tényezők. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
A Föld kincsei: a kőzetek, ásványok 
változatossága. Hogyan tárható fel 
az ásványok összetétele? 
 
Ismeretek:  
Néhány jelentősebb ásvány kémiai 
összetétele, szerkezete, az ásvány és 
a kőzet különbözősége, jelentősebb 
kőzetek kémiai összetétele (pl. kar-
bonátok, szilikátok). Rácstípusok. 
Allotrópia. 

Az anyagok szerkezete, kémiai 
kötései, és fizikai és kémiai és élet-
tani tulajdonságai közötti összefüg-
gések magyarázata a kristályrács 
típusa szerint (pl. termésfém, kvarc, 
kalcit, terméskén, víz, grafit példá-
ján). A rendszerek egymásba ágya-
zottságának megfigyelése, értelme-
zése. 
Ismert anyagok halmazba sorolása. 
Egyszerű fizikai és kémiai vizsgála-
tok (pl. keménység, oldhatóság, 
reakció savval). Képi és szöveges 
információkeresés- és feldolgozás. 

Földrajz: a kőzetburok, 
a talaj, a fémércek. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Hogyan hatottak a történelemi fejlő-
désre a fémek és előállításuk kémiai 
lehetőségei? 
 
Ismeretek: 
A fémek szerkezete és tulajdonságai 
közötti összefüggések. 
A fémek előállítása redukcióval. 
Az elektrolízis. Fémbevonatok ké-
szítése, a galvanizálás.  
A korrózió. 

A fémrácsos kristály jellemzői és a 
fémek tulajdonságai közötti össze-
függés értelmezése, modellezése.  
 
A fémek előfordulása, előállítható-
sága és a reakciókészsége közötti 
összefüggés értelmezése. Példák 
gyűjtése a fémek tulajdonságainak 
és felhasználásának összefüggésére.  
Egyes fémek és ötvözetek (arany, 
vas, bronz, alumínium) jelentőségé-
nek értelmezése az emberiség törté-
netében. 
A fémek előállításának értelmezése 
és néhány példán kémiai egyenlet 
szerkesztése. A fémszerkezetek 
korróziójának értelmezése példá-
kon. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: a fémek megismeré-
sének, előállításának 
szerepe a hadászatban, 
az ipari és gazdasági 
fejlődésben; vaskor, 
bronzkor; az arany és az 
ezüst szerepe a középko-
ri gazdaságban  
 
Fizika: elektrolízis; 
áramvezetés fajtái. 
 
Földrajz: alumínium-
ipar. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Periódusos rendszer, elem, vegyület, keverék, atom, ion, molekula, első és má-
sodrendű kötés, fizikai és kémiai tulajdonság, halmazállapot, állapothatározó, 
moláris térfogat, allotrópia, kristályrács, kolloid rendszer, oldhatóság, kémiai 
egyenlet, savbázis-reakció, redoxireakció. 

 
 
 
 

Tematikai egység/ A kék bolygó. Ember a Földön Órakeret  

 



Fejlesztési cél 7 óra 

Előzetes tudás 
A víz- és levegőtisztaság. A természetes vizek és a levegő összetétele. Né-
hány szennyező forrás ismerete, megelőzés a mindennapokban, helyes szoká-
sok. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fenntarthatóság, a környezetei problémák és megoldásukat célzó egyéni és 
közösségi cselekvés lehetőségeinek belátása. Az előzetes kémiai tudás alkal-
mazása komplex összefüggésben. 
Véleményalkotás és érvelés, információfeldolgozás és esztétikus, szabatos 
megjelenítés IKT-eszközök felhasználásával. Önálló feladatmegoldás, kez-
deményezőkészség és együttműködési készség, önismeret fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
A légkör összetételének megváltozá-
sa a Föld története során. 
Környezeti katasztrófák. 
 
Ismeretek:  
A földi légkör összetétele földtörté-
neti léptékben nem állandó.  
A kolloid állapot. 
A füstköd, az aeroszol, a füst és a 
köd fogalma.  
A légkör-, a víz- és a 
talajszennyeződésforrásai, cselekvési 
lehetőségek.  
A mezőgazdasági és ipari tevékeny-
ség levegő-, víz- és talajszennyező 
hatásai. 
Az egyéni életvitel hatásai a környe-
zetre, mások életminőségére. 
Az ózon előfordulása és hatásai. 
Szén-dioxid-kvóta. 
Teendők szmogriadó esetén. 
Helyi (települési) probléma kémiai 
vonatkozásai (pl. vízgazdálkodás, 
közlekedés, a műtrágyák, növényvé-
dő szerek, mosó- és mosogatószerek, 
gyógyszerek, valamint egyes sztero-
idok használatának szükségessége 
és/vagy veszélyei). 

Példa tanulmányozása, hogyan áll a 
kémia a klímatörténet kutatásának 
szolgálatában. 
A kolloid állapot jellemzőinek a 
nagy felületi megkötőképességre 
vonatkozó megfigyelése egyszerű 
vizsgálat során. 
A levegő-, a víz- és a talajszennye-
zés forrásainak, a szennyező anya-
gok típusainak és konkrét példáinak 
megismerése, vizsgálata.  
 
Cselekvési lehetőségek mérlegelése 
az egyén és közösség szintjén. 
 
Környezeti katasztrófák okainak és 
következményeinek, megelőzési 
lehetőségeinek tanulmányozása (pl. 
esettanulmányok elemzése, infor-
mációgyűjtés és –feldolgozás, ké-
pek, szöveges információk, tábláza-
tok, grafikonok elemzése, készítése, 
poszterek, bemutatók készítése, 
vita). 
 
Egyszerű kémiai vizsgálatok terve-
zése a környezet állapotának jel-
lemzésére, nyomon követésére, az 
adatok rendszerezése és értelmezé-
se, az eredmények feldolgozása 
(képek, szöveges információk, táb-
lázatok, grafikonok), megvitatása, 
értékelése (poszterek, bemutatók 
készítése, kiállítás, vita). 

Földrajz: a levegőburok, 
vízburok, a talaj, kör-
nyezetszennyeződés. 
 
Fizika: üvegházhatás, 
sugárzások. 
 
Biológia-egészségtan: az 
ökoszisztémák, környe-
zeti problémák. 
 
Informatika: 
információfeldolgozásés 
–megjelenítés. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Ózonpajzs, kolloid rendszer, füst, köd, füstköd, aeroszol, szmogriadó, üvegház-
hatás. 

 
Tematikai egység/ A kék bolygó. Az energia Órakeret  

 



Fejlesztési cél 12 óra 

Előzetes tudás Hőelnyelő és hőtermelő (endoterm és exoterm) fizikai és kémiai változások, 
az égés, mint oxigénnel történő kémiai reakció. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerek vizsgálatával összefüggésben a kémiai reakciók feltételei, a 
katalizátorok szerepének megértése. Az állandóság és változás szempontjá-
ból reakciókat kísérő energiaváltozások értelmezése. A fenntarthatóság 
szemszögéből a földi rendszerek működéséhez szükséges energia biztosítása 
alapelveinek megértése. A környezettudatos magatartás fejlesztése az ener-
giakérdésben. Magyar tudósok, feltalálók szerepének értékelése az élő szer-
vezetek és a kémiai energiát hasznosító berendezések energiaátalakító fo-
lyamataiban. 
A mennyiségi szemlélet fejlesztése az energiával kapcsolatos számításokban. 
Képi és verbális információfeldolgozás és értelmezése, megjelenítése. Té-
nyek mérlegelése és érvelés. Egyéni feladatmegoldó készség és együttműkö-
dési készség, az önismeret fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakorla-
ti alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Mitől megy végbe egy kémiai reak-
ció?  
 
Ismeretek: 
A kémiai reakciók feltételei. A 
reakciósebesség, a reakciósebesség 
hőmérséklet-, felület- és koncentrá-
ciófüggése, katalizátorok. 
A fizikai és kémiai átalakulásokat 
kísérő energiaváltozások: hőelnyelő 
és hőtermelő folyamatok, az aktivá-
lási energia és a reakcióhő. Az enzi-
mek. 

A kémiai reakciók feltételeinek és 
sebességének vizsgálata a hőmér-
séklet, felület és a koncentráció 
függvényében (pl. tűzgyújtás példá-
ján, a gyufa, hamuval kezelt és nem 
kezelt kockacukor égésének össze-
hasonlítása). 
A kapott eredmények rögzítése, 
értelmezése. 
A hőmérséklet értelmezése a ré-
szecskék mozgási energiájával ösz-
szefüggésben. 
 
Az energia-megmaradás törvényé-
nek alkalmazása kémiai folyama-
tokban.  
Diagramok értelmezése, készítése.  
Az aktiválási energia mibenlétének 
értelmezése. 
A katalizátorok szerepének értel-
mezése kémiai reakciókon,  
a (bio)katalizátorok szerepének 
részecskeszintű magyarázata. Élel-
miszerek energiatartalmának értel-
mezése a csomagoláson feltüntetet 
adat alapján. Az elhízás értelmezése 
a felvett élelem energiatartalma és a 
lebontással felszabadított energia 
viszonya alapján. 

Fizika: a hőmérséklet; 
kinetikus gázmodell; 
energia, 
energiamegmaradás; 
hőleadás, hőfelvétel. 
 
Matematika: függvé-
nyek, diagram értelmezé-
se. 
 
Biológia-egészségtan: a 
sejtek működése, enzi-
mek; a táplálkozás és az 
egészség kapcsolata. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Miért mondják, hogy a földi élet fő 

A Napban zajló magátalakulási 
folyamat és kémiai reakciók lénye-
gének összehasonlítása.  

Fizika: magfúzió; csilla-
gok energiatermelése. 
 

 



energiaforrása a Nap? 
 
Ismeretek: 
A Nap, mint a földön kialakult rend-
szerek meghatározó energiaforrása. 
A hidrogén oxidációjának szerepe az 
energiaszolgáltató folyamatokban. 

 
A fotoszintézis bruttófolyamatának 
értelmezése (szőlőcukor keletkezé-
se). 

Biológia-egészségtan: 
fotoszintézis; az öko-
szisztémák; a sejtek 
energiaszolgáltató fo-
lyamatai. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Az energiaátalakítás, energiatárolás 
problémája.  
 
Ismeretek: 
Redoxireakciók, galvánelem, akku-
mulátor. 
 
Magyar tudósok, feltalálók szerepe 
(pl. a sejtek oxidációs folyamatai: 
Szent-Györgyi Albert). 

A fosszilis energiaforrások előfor-
dulásának keletkezésük feltételei-
nek feltárása. 
A sejtek biológiai oxidációja (sző-
lőcukor oxidációja) és a fosszilis 
energiaforrások (pl. benzin moleku-
la) oxidációja közötti párhuzam 
értelmezése. 
 
A redoxifolyamatok értelmezése az 
energiaátalakításban (fotoszintézis, 
biológiai oxidáció, elektrokémiai 
folyamatok). 
A redoxi- és az elektrokémiai fo-
lyamatok (a galvánelemek és az 
akkumulátorok működésének) ér-
telmezése a redoxireakciók iránya 
alapján; egyszerű galvánelemek, pl. 
gyümölcs- és zöldségelemek készí-
tése. 

Földrajz: a kőolaj kelet-
kezése; fosszilis energia-
hordozók. 
 
Fizika: elektrolízis, gal-
vánelemek; magyar tu-
dósok, feltalálók a tech-
nikatörténetben, 
pl.Galamb József, Cson-
ka János, Bánki Donát.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Hogyan lesz a kőolajból benzin? 
Mi a jó benzin titka? Miből ered az 
autót hajtó energia? 
 
Ismeretek: 
A kőolaj, a telített szénhidrogének 
szerkezete és jellemző kémiai reak-
ciói, fizikai és kémiai tulajdonságaik, 
felhasználásuk és élettani hatásuk. 
Egyes szerves molekulák térbeli 
szerkezetének modellezése.  
Az izoméria jelentősége. 

A szénhidrogén-molekulák térszer-
kezetének modellezése és a tulaj-
donságok megállapítása tanulói 
vizsgálat során, szerkezeti értelme-
zésük. 
 
Az izoméria jelentőségének értel-
mezése pl. benzin minőségén, az 
oktánszám alapján.  
 
A kőolajlepárlás és az összetevők 
forráspontja közötti összefüggés 
megértése, a mindennapi életben 
legjelentősebb kőolajpárlatok pél-
dáján.  
A kőolajpárlatok energiaforrásként 
való felhasználás hátterének feltárá-
sa, az égés vizsgálata; a kémiai 
reakció magyarázata a kémiai köté-
sekkel, leírása reakcióegyenlettel 
egy adott összetevőre (egyenletren-
dezés). 

Fizika: energia. 
 
Matematika; vizuális 
kultúra: térbeli alakza-
tok. 
 
Földrajz: energiaforrás-
ok, energiahordozók. 

 



 
Az aktiválási energia és a reakcióhő 
értelmezése az elvégzett vizsgálat 
tapasztalataival összefüggésben. 
Energiadiagram készítése, egyszerű 
számítási feladat elvégzése az ener-
giával kapcsolatos mennyiségi 
szemlélet fejlesztésére. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Miért nem olthatunk mindig vízzel 
tüzet? 
 
Ismeretek: 
Baleset-megelőzés, tűzoltás szabá-
lyai. 

A veszélyszimbólum és az anyag 
tulajdonságai kapcsolatának értel-
mezése. 
 
A tűzoltás ismérveinek értelmezése, 
egyszerű szemléltető vizsgálat vég-
zése. 

Matematika: függvények 
ábrázolása 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
A kőolajkészletek végesek, ugya-
nakkor életminőségünk jelentősen 
függ a kőolajszármazékoktól. 
 
Ismeretek: 
Az energiahordozók (atomenergia, 
fosszilis energiahordozók, tápanyag-
ok) felhasználásának környezeti 
hatásai. 
A zöld kémia törekvései, jelentősé-
ge, alapelvei. A jelentkező környeze-
ti problémák megoldását célzó egyé-
ni és közösségi cselekvés lehetősé-
gei.  

Az energiaforrások, energiahordozók 

előnyeinek és hátrányainak mérlegelése a 
fenntarthatóság és az autonómia tükrében.  

Magyar tudósok szerepének feltárása az 
alternatívák kimunkálásban (Oláh György). 

Az energiatakarékosság módszereinek és az 
ismeretek alkalmazási lehetőségeinek fel-
ismerése és bemutatása a háztartásokra, 
kisközösségekre (pl. képi, szöveges infor-
mációforrások értelmezése, feldolgozása, 
bemutatása, vita). 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: az energiahordozók 
szerepe a társadalmi 
folyamatokban. 
 
Földrajz: megújuló és 
nem megújuló energia-
források. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Reakciósebesség, aktiválási energia, reakcióhő, izoméria, szakaszos lepárlás, 
fosszilis energiaforrás, megújuló és nem megújuló energiaforrás, fenntartható-
ság. 

 
HT szerinti 10%: 7 óra 

• A kék bolygó. A víz. Változások: 4 óra 
• A kék bolygó. Anyagok körforgásban: 3óra 

 

 



 
10. évfolyam 

Évi óraszám: 36 óra 
HT szerinti 10%: 4 óra 
HT szerinti szabadon tervezett:0 óra 
HT szerinti emelt szintű: 0 óra 

 
Tematikai egység címe Órakeret 

Kémia a mindennapokban. Élelmeink kémiája. Ételek, tápanyagok 7 óra 
Kémia a mindennapokban. Élelmeink kémiája. Ősi és modern praktikák 5 óra 
Kémia a mindennapokban. Anyagok és szerkezetek  6 óra 
Kémia a mindennapokban. Szépség és tisztaság 4 óra 
Kémia a mindennapokban. Információ: kódok és üzenetek  4 óra 
Kémia a mindennapokban. Mérgek és orvosságok 4 óra 
Kémia a mindennapokban. A tudomány 3 óra 
Összefoglalásra, ismétlésre szánt szabad órakeret 3 óra 
Az éves óraszám 36 óra 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kémia a mindennapokban. Élelmeink kémiája. Ételek, 

tápanyagok 
Órakeret  

7 óra 
Előzetes tudás A szénhidrogének molekulaszerkezete, telítettség, izoméria. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felépítés és működés kapcsolatában a biológiailag fontos vegyületek kémi-
ai tulajdonságai és biológiai szerepének összefüggései közötti kapcsolat ke-
resése. Az ember megismerése és az egészség vonatkozásában az élelmisze-
rek kémiai összetételében való alapvető tájékozódáshoz szükséges alaptudás 
felépítése. Az élelem minőségének mint az egészség legfőbb pillérének be-
mutatása. Az állandóság és változás szempontjából az élelmiszerek átalakítá-
si és előállítási folyamatainak értelmezése kémiai reakciók és fizikai változá-
sok sorozataként. 
A fogyasztói, egészség- és környezettudatos magatartás fejlesztése. A média-
tudatosság fejlesztése a vásárlási, fogyasztási szokásokkal összefüggésben.  
Képi és verbális információ feldolgozása és értelmezése, megjelenítése. Té-
nyek mérlegelése és érvelés. Egyéni feladatmegoldó készség és együttműkö-
dési készség, az önismeret fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
A sütés, mint ősi konyhai praktika 
kémiai háttere. Hogyan hat a hő a 
fehérjék szerkezetére (pl. tojásfehér-
je melegítése)? 
 
Ismeretek: 
A fehérjékalapvető kémiai felépíté-
se: egyszerű elemi felépítés bonyo-
lult térszerkezetben. 

A térszerkezet modellezése, a szer-
kezetet rögzítő kötések és szerepük 
értelmezése. 
A fehérjék szerkezete és funkciója 
közötti kapcsolat értelmezése. A hő 
hatásainak egyszerű vizsgálata a 
fehérjeszerkezetre, a koaguláció és a 
hőbomlás értelmezése. 

Biológia-egészségtan: a 
sejtek felépítése és mű-
ködése; a táplálkozás; az 
ember evolúciója. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: a tűzgyújtás szerepe. 

 



Organogén elemek, térszerkezetet 
rögzítő első és másodrendű kémiai 
kötések. A monomer, polimer fo-
galma. 
Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Mióta fogyasztunk kenyeret? A 
gabonafélék és társadalmi fejlődés. 
Milyen összetevőkből áll a kenyér? 
Hogyan mutatható ki a kenyér ke-
ményítőtartalma? Hogyan tárolód-
nak a testünkben a szénhidrátok? A 
vércukorszint. 
Mi a nem jól oldódó és lebontódó 
összetett szénhidrátok jelentősége a 
bélműködésben? 
 
Ismeretek: 
A tápanyagok csoportosítása, meny-
nyiségi viszonyok. 
A táplálkozási szempontból legfon-
tosabb szénhidrátok. 
A monomer és polimer fogalma (pl. 
glükóz, keményítő, glikogén). A 
funkciós csoportok (pl. szőlőcukor). 
A poliszacharidok oldhatósága, 
emészthetősége (biokatalízis) és a 
tápanyagként való hasznosulás ösz-
szefüggése a vércukorszintre gyako-
rolt hatással kapcsolatban (elhízás, 
cukorbetegség).  

Az összetevők csoportosítása, mak-
ro-és mikrotápanyagok elkülönítése, 
nagyságrendi viszonyok megértése. 
A táplálkozási szempontból legfon-
tosabb molekulák csoportosítása. 
A molekula szerkezete és tulajdon-
ságai közötti összefüggés értelmezé-
se egyszerű kémiai vizsgálatban (pl. 
oldhatóság, édes íz). A keményítő 
vizsgálata (jódreakció, oldhatóság). 
 
A vércukorszint biológiai jelentősé-
gének és értékének kémiai értelme-
zése. Egyszerű számítási feladat 
segítségével a vércukorszint értéké-
nek és változásának megértése. 
 
A különböző poliszacharidok szer-
kezetének megismerésével össze-
függés felismerése és értelmezése a 
molekulaszerkezet és a biológiai 
funkció között. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: a neolitikum, mező-
gazdasági forradalom. 
 
Informatika: informá-
ciókeresés, -értékelés és 
–feldolgozás. 
 
Biológia-egészségtan: 
szabályozás, 
homeosztázis, egészsé-
ges táplálkozás. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Zsírok az élő szervezetekben. Miből 
áll és hogyan készül a margarin? 
Mitől avasodnak meg a zsírok és 
olajok? 
Miért jelentenek kockázati tényezőt 
a transzzsírsavak? Miért nélkülözhe-
tetlen szervezetünk működéséhez a 
koleszterin? 
 
Ismeretek: 
A lipidek. 
A zsírsavak, mint nagy 
szénatomszámú karbonsavak, a telí-
tettség, az észter fogalma. 
Az addíció (pl. margarin előállítása). 
Izoméria. 

A zsírok és olajok elkülönítése a 
halmazállapot alapján. A zsírok és 
olajok összetétele, fizikai és kémiai 
tulajdonságai és biológiai szerepük 
kapcsolatának értelmezése (oldható-
ság, enzimatikus bonthatóság, ener-
giatartalom).  
 
Az izoméria jelentőségének értel-
mezése a transzzsírsavak biológiai 
hatásának példáján. 
A koleszterin molekulájának jellem-
zői és biológiai szerepe közötti ösz-
szefüggés értelmezése. 

Biológia-egészségtan: a 
táplálkozás, a bőr. 

 



Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Ásványi anyagok, nyomelemek. 
Az élelmiszerek ásványianyag- és 
nyomelem-tartalma, szerepük az élő 
szervezetben (pl. hemoglobin). 
Miért nélkülözhetetlenek a vitami-
nok? (Pl. enzimek felépítése, pl. C-
vitamin szerepe az erek, bőr stb. 
kollagén rostjainak építésében, ér-
rendszeri betegségek megelőzésé-
ben.) 
 
Ismeretek: 
Biokatalízis, minőségi táplálkozás, 
betegségmegelőzés. 
Szent-Györgyi Albert szerepe a C-
vitamin hatásának leírásában. 

A C-vitamin vízoldhatóságának és 
antioxidáns hatásának magyarázata 
a molekulaszerkezettel egyszerű 
vizsgálat alapján. 
(Pl. kísérlettervezés növényi részek 
felhasználásával, a tudományos 
vizsgálatok alapkövetelményeinek 
megértése.) 

Biológia-egészségtan: az 
egészséges táplálkozás, 
építő- és lebontó folya-
matok a szervezetben, 
enzimek. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások:  
Az élelmiszerek szín- és aroma-
anyagai. 
 
Ismeretek: 
Antociánok, terpének. 
Aldehidek, gyümölcsészterek.  
Funkciós csoportok. 

Antociánok, terpének (pl. karotin) 
molekulája és a szín kialakulása 
közötti összefüggés értelmezése. 

Fizika; biológia-
egészségtan; vizuális 
kultúra: a színek. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Monomer, polimer, mikro-és makrotápanyag, funkciós csoport, telítettség, izo-
mer. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kémia a mindennapokban. Élelmeink kémiája. Ősi és mo-

dern praktikák 
Órakeret  
4+1 óra 

Előzetes tudás Funkciós csoport, kémhatás, enzim, redoxifolyamat, heterogén és kolloid 
rendszer. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felépítés és működés kapcsolatában a biológiailag fontos vegyületek kémi-
ai tulajdonságai és biológiai szerepének összefüggései közötti kapcsolat kere-
sése. Az ember megismerése és az egészség vonatkozásában az élelmiszerek 
kémiai összetételében való alapvető tájékozódáshoz szükséges alaptudás fel-
építése. Az élelem minőségének, mint az egészség legfőbb pillérének bemuta-
tása. Az állandóság és változás szempontjából az élelmiszerek átalakítási és 
előállítási folyamatainak értelmezése kémiai reakciók és fizikai változások 
sorozataként. 
A fogyasztói, egészség- és környezettudatos magatartás fejlesztése. A média-
tudatosság fejlesztése a vásárlási, fogyasztási szokásokkal összefüggésben. 
Képi és verbális információ feldolgozása és értelmezése, megjelenítése. Té-
nyek mérlegelése és érvelés. Egyéni feladatmegoldó készség és együttműkö-
dési készség, az önismeret fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 



Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Ősi ételünk és ősi italok. Hogyan 
készül a kenyér és az alkoholos ita-
lok? (Pl. cukor átalakulása élesztő-
gombákkal.) 
Hogyan méregtelenít a máj? Mi a 
másnaposság kémiai oka? Mitől 
savanyodik meg a tej? A tejsav, 
mint az izom és a tejsavbaktériu-
mok, probiotikumok anyagcsereter-
méke. 
 
Ismeretek: 
Az alkoholok (etanol), aldehidek 
(acetaldehid) és karbonsavak (ecet-
sav, tejsav). Funkciós csoportok. 
Az alkoholos erjedés. 
Az etilalkohol enzimatikus oxidá-
ciója acetaldehiddé és ecetsavvá.  
Az acetaldehid élettani hatása. 
Az ecet.  

Az etilalkohol vizsgálatán keresztül 
a fizikai és kémiai tulajdonságok 
értelmezése a felépítés, szerkezet 
függvényében.  
Az alkoholfogyasztás veszélyeinek 
feltárása. 
Az ecetsav fizikai és kémiai tulaj-
donságainak értelmezése a szerkezet 
függvényében, egyszerű vizsgálat 
alapján. 
A tejsav biológiai funkciójának 
kémiai értelmezése. 

Biológia-egészségtan: a 
tápcsatorna működése; a 
függőség; sejtek kom-
munikációja; baktériu-
mok, élőlények közötti 
kölcsönhatások; a táplál-
kozás; a bőr. 
 
Testnevelés és sport: 
izomláz. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások:  
Modern italok. Hogyan keletkezik a 
buborék? 
 
Ismeretek: 
Az italkészítés, mint lineáris és kör-
folyamatok, valamint egyirányú, 
illetve megfordítható folyamatok 
sorozata. 
 

A foszforsavas üdítőital kémhatásá-
nak vizsgálata a szén-dioxid kiűzé-
sét követően. A kémiai változás 
értelmezése a kémiai egyenlet alap-
ján. 
A szénsavas italokban végbemenő 
folyamatok értelmezése.  
 
Az élelmiszerek, ételek kémiai ösz-
szetétele és a biológiai szükséglet 
viszonyának értelmezése. 

Biológia-egészségtan: az 
egészséges táplálkozás. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások:  
A tartósítás ősi praktikái. 
Miért szükséges adalékanyagok 
alkalmazása?  
Az élelmiszer tömegtermelés, élel-
miszerbiztonság. 
 
Ismeretek: 
Tartósítószerek.  
A nitritek és a nitrátok szerepe a 
gyorsérlelésű, tömegtermelésű élel-
miszerekben (botulizmus).  
A szín- és aromaanyagok, ízfokozók 
(glutamátok), édesítőszerek felhasz-
nálása. 

A sózás, kandírozás, aszalás kémiai 
alapjainak egyszerű értelmezése 
vizsgálatok (modellkísérletek) segít-
ségével. 
A dunsztolás elvének kémiai értel-
mezése. 
 
Az élelmiszerek címkéjén található 
feliratok értelmezése. Adatbázis 
használatával az összetevők és az 
esetleges kockázatok megállapítása. 
 
A tartósítószer kémiai összetétele és 
kémiai hatása közötti összefüggés 
egyszerű értelmezése. 
 
A mesterséges szín- és aromapótlás 
okainak értelmezése, mérlegelése.  

Biológia-egészségtan: az 
egészséges táplálkozás. 

 



Az ízfokozók hatásának megértése. 
Az édesítőszerek működési elvének 
magyarázata. 
Lehetséges megoldások mérlegelése 
a problémát jelentő adalékanyagok 
kiváltására. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Monomer, polimer, koaguláció, funkciós csoport 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Kémia a mindennapokban. Anyagok és szerkezetek Órakeret  
6 óra 

Előzetes tudás Első- és másodrendű kötőerők, polaritás, kristályszerkezet. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felépítés és működés vonatkozásában annak belátása, hogy a természetes és 
mesterséges anyagok tulajdonságai a szerkezet függvényei. Az anyagok elké-
szítésével, kultúrtörténetével kapcsolatos tudás gyarapítása.  
A hulladék csökkentését, másodlagos nyersanyagként való kezelését megala-
pozó magatartás kialakítása a környezet és fenntarthatóság tükrében.  
A fogyasztói és környezettudatos magatartás fejlesztése. A médiatudatosság 
fejlesztése a vásárlási, fogyasztási szokásokkal összefüggésben.  
Képi és verbális információ feldolgozása és értelmezése, megjelenítése. Té-
nyek mérlegelése és érvelés. Egyéni feladatmegoldó készség és együttműkö-
dési készség, az önismeret fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Kelmék és divatok. Miből készül a 
ruhánk? Természetes és mesterséges 
anyagok. 
 
Ismeretek: 
A lenvászon és a pamut. A selyem 
és a gyapjú, fibrilláris fehérje, α-
hélix, β-szalag. 
A műgyapjú. 

A szerkezeti anyagok összetétel és 
eredet szerinti csoportosítása. A 
gyapjú és a selyem szerkezeti felépí-
tésének modellezése.  

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: a textilipar fejlődé-
sének hatása az életmód-
ra, a kultúrára és a gaz-
dasági fejlődésre. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások:  
Természetes és mesterséges szerke-
zetek, építmények.  
Milyen anyagok építik fel az élőlé-
nyek vázát? Miből készülnek az 
épületek, szobrok? 
 
Az „élő szerkezet”. Miért lehet a 
cellulóz a legelterjedtebb vázanyag a 
természetben? Mely mesterséges 
anyagokban található cellulóz (pl. 
cellulózrostok papírban, lebomló 

A cellulóz molekulaszerkezetének 
modellezése. A szerkezet és a tulaj-
donságok közötti összefüggés meg-
értése a biológiai szereppel össze-
függésben. A cellulózrostok szerke-
zete, másodrendű kötőerők és az 
oldhatatlanság, vegyi hatásoknak 
való ellenállás közötti kapcsolat 
értelmezése. 

Biológia-egészségtan: 
növények. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom; művészetek; infor-
matika: könyvnyomtatás, 
papíralapú ábrázolás. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: a papír- és a mű-
anyagipar fejlődésének 
hatása az életmódra, a 

 



kávéspohár)? 
Mely használati tárgyaink készülnek 
cellulózból? Hogyan készül apapír?  
Miért fontos a hulladékpapír szelek-
tív gyűjtése? 
Cellofán, műselyem, celluloid. 
 
Ismeretek: 
A cellulóz, a cellulózrostok felépíté-
se. 
Cellulóz alapú műanyagok. 
A másodlagos nyersanyag. 

kultúrára és a gazdasági 
fejlődésre. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
„Házak és vázak”, építőanyagok. 
 
Ismeretek: 
A kitin, mint a gombák és az ízeltlá-
búak vázanyaga. 
A meszes vázak (kalcit, aragonitkris-
tály) szerepe, a kőzetek képződése, a 
márvány kialakulásának értelmezé-
se. 
A csont szerkezete.  
Alabástrom, gipsz, a mészkő és a 
márvány. 
Az égetett és az oltott mész. 

A cellulózés a kitin kémiai szerkeze-
te és tulajdonságai közötti összefüg-
gés értelmezése. 
 
Ásványok kristályszerkezeti model-
lezése. Egyszerű kémiai vizsgálatok 
a szerkezeti anyagok összetételére 
vonatkozóan. 
 
A csont szerves és szervetlen össze-
tevői alapján a csont tulajdonságai-
nak vizsgálata és magyarázata. 
Az építőanyagok csoportosítása 
kémiai szempontból. 

Biológia-egészségtan: 
vázanyagok, a mozgás. 
 
Földrajz: üledékes kőze-
tek. 
 
Vizuális kultúra: építé-
szet, szobrászat. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: az építészet fejlődé-
se. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Miből készülhetnek a műanyagok?  
Milyen előnyös tulajdonságokkal 
bírnak? Hogyan csökkenthetők a 
műanyagok alkalmazásával járó 
hátrányok? 
 
Ismeretek: 
Polimerizáció. 
Néhány gyakori polimerizációs mű-
anyag felépítése, tulajdonságai és 
alkalmazása. 
A hulladékkezelés problémái,  
cselekvési lehetőségek. 
Az újrafelhasználás és az újrahasz-
nosítás. 
A modern műanyagok. 

A műanyagok csoportosítása példák 
alapján. 
 
Érvek és ellenérvek mérlegelése a 
műanyagok alkalmazásával kapcso-
latosan az anyagforrás végességével 
és a hulladékproblémával összefüg-
gésben. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Térszerkezet, elsődleges és másodlagos kötés, telítetlen szénhidrogén, polimeri-
záció, monomer, polimer, addíció. 

 
 
 
 

 



Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Kémia a mindennapokban. Szépség és tisztaság Órakeret  

4óra 

Előzetes tudás Polaritás, fibrilláris fehérje, emulzió, kolloid, tápanyagok, a kémhatás, hidra-
táció, enzim, katalizátor. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ember megismerése és egészsége vonatkozásában az egyes kozmetiku-
mok kémiai tulajdonságainak és hatásának megértése a bőr alapvető kémiai 
szerkezetével összefüggésben. A felépítés és működés összefüggésében, a 
tisztítóhatás alapjainak megértetésével a tisztálkodó és tisztítószerek tudatos 
megválasztásának segítése adatbázisok alkalmazásával. 
A fogyasztói, egészség- és környezettudatos magatartás fejlesztése. A média-
tudatosság fejlesztése a vásárlási, fogyasztási szokásokkal összefüggésben. 
Képi és verbális információ feldolgozása és értelmezése, megjelenítése. 
Egyéni feladatmegoldó készség és együttműködési készség fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
A bőr kémiája. Hidratálnak-e a hid-
ratálókrémek? Hogyan hatnak a 
fényvédő kozmetikumok?  
 
Hogyan csökkenti a ráncokat a 
hialuronsav? 
Hogyan őrizhető meg a bőr szépsé-
ge? 
 
Ismeretek: 
A bőr lipidköpenye. 
Az emulzió. 
A glicerin vízmegkötő képessége és 
vízelvonó hatása. 
A bőr minősége és az életmód, táp-
lálkozás kapcsolata (pl. C-vitamin 
szerepe a kollagén szintézisben). 

A bőr rugalmasságának és az irha 
fibrilláris fehérjetartalma közötti 
összefüggés értelmezése. 
Az irha víztartalma és a hialuronsav 
tartalmú összetett szénhidrátok kö-
zötti összefüggés értelmezése. 
A hidratálókrémek, mint emulziók 
modellezése. (O/V és V/O emulzi-
ók). Hidrofób és hidrofil jelleg ér-
telmezése. 
A felszíni és a mélyrétegi hatás 
megkülönböztetése az egyes kozme-
tikumok esetében. 
Reklámokban rejlő információk 
mérlegelése konkrét példák alapján. 

Biológia-egészségtan: a 
bőr és egészsége. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Tisztálkodó- és tisztítószerek hatá-
sának alapjai. Milyen anyagokat 
tartalmaznak a tisztálkodószerek?  
Mitől bőrbarát egy tisztálkodószer? 
Miért kell megelőzni, hogy a felüle-
taktív anyagok az élővizekbe kerül-
jenek? 
A mosószerek összetétele és műkö-
dése. Az „intelligens” molekulák, 
tisztítócsodaszerek. 
 
Ismeretek: 
A felületaktív anyagok. A micella és 
a habképződés. A kozmetikum 

A felületaktív anyagok kémiai vi-
selkedésének vizsgálata, értelmezé-
se, modellezése. 
A tenzidek lipidköpenyre gyakorolt 
hatásának értelmezése a bőr biológi-
ai egyensúlyának fenntartásában. 
 
A mosó-, fehérítőhatás alapjainak 
értelmezése. 
 
Példák (pl. reklámozott termékek) 
kritikai elemzése, az erőteljes, kör-
nyezetre és egészségre terhelő hatá-
sú szerek kiváltási lehetőségeinek 
mérlegelése. 

Biológia-egészségtan: a 
bőr és egészsége 
 
Informatika: informá-
ciógyűjtés és -
feldolgozás. 

 



kémhatása. 
Az enzimek szerepe a tisztításban a 
tapintás minőségében. A fehérítés és 
az optikai fehérítés különbsége, 
utóbbi nélkülözhetősége. 
Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Hadüzenet a mikrobák ellen? A 
fertőtlenítés elve és ésszerű alkal-
mazása. 
 
Ismeretek: 
Példák a fertőtlenítőszerekre. 

A fertőtlenítő hatás értelmezése 
kémiai vizsgálattal. 
A környezetet terhelő fertőtlenítő-
szerek felesleges alkalmazásának 
kritikája. 

Biológia-egészségtan: a 
baktériumok, immunfo-
lyamatok, homeosztázis. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Polaritás, makromolekula, fibrilláris fehérje, összetett szénhidrát, hidrofil, hidro-
fób, felületaktív anyag, micella, hab, enzimhatás, fertőtlenítés. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Kémia a mindennapokban. Információ: kódok és üzenetek Órakeret  
4 óra 

Előzetes tudás Fehérjék, másodrendű kötések, polimer. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az anyag, kölcsönhatás, energia és információ vonatkozásában a nukleinsa-
vak szerkezete és információkódolás összefüggéseinek megértése. A fehérjék 
szerkezeti változatosságának megértése a biológiai szerepükkel összefüggés-
ben. A sejtkommunikáció kémiai alapjainak megértése az ember megismeré-
sével és egészségével összefüggésben. A tudomány, technika, kultúra vonat-
kozásában a biológiailag aktív vegyületek élettani és egészségre gyakorolt 
hatásainak belátása. 
Képi és verbális információ feldolgozása és értelmezése, megjelenítése és 
létrehozása. Egyéni feladatmegoldó készség, együttműködési készség és az 
önismeret fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Mi a fehérjék sokféleségének titka? 
 
Ismeretek: 
A fehérjék szerkezetének mélyebb 
magyarázata. 

Az aminosavakból szerveződő fe-
hérjemolekula felépítésének és tér-
szerkezetének modellezése. 
A fehérjék összetételre vonatkozó 
egyszerű vizsgálat végzése. 
Fibrilláris és globuláris szerkezet és 
a biológiai funkció összefüggésének 
értelmezése. 

Biológia-egészségtan: a 
fehérjék.  
 
Matematika: kombinato-
rika. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Hogyan történik a genetikai infor-
máció kódolása és értelmezése?  
 
Ismeretek: 
A nukleotidok a nukleinsavak alap-
egységei, DNS és RNS. 

A DNS-molekula térszerkezetének 
modellezése.  
A DNS, RNS, fehérje és a kódolt 
tulajdonság közötti összefüggés 
kémiai értelmezése. 
 
A DNS-vizsgálat alapjainak értel-
mezése. A DNS-vizsgálatok jelentő-

Biológia-egészségtan: az 
öröklődés alapjai, gén-
technológia. 
 
Informatika: az informá-
ciótárolás, kódolás 

 



A DNS-vizsgálatok alapjai, jelentő-
sége az orvosi, régészeti, evolúciós 
kutatásokban és kriminalisztikában. 

ségének a megértése példákon. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
A kémiai kommunikáció az egyedek 
és sejtek szintjén. 
Teratogén anyagok. 
 
Ismeretek: 
A feromonok, az egyedek közötti 
kommunikáció kémiai alapjai. 
A hormonok. A sejtek kommuniká-
ciójának kémiai alapjai, hormonális 
szerek, fogamzásgátlók hatásának 
kémiai alapjai. 
Példák magzati fejlődési rendelle-
nességeket okozó vegyületekre. 

A receptorhoz való kötődés és a 
térszerkezeti megfelelés értelmezé-
se, modellezése érzékszervi és mo-
lekuláris receptorok esetén. 
 
A hormonális szerek szerkezete és 
hatása közötti összefüggés értelme-
zése a fogamzásgátló 
hormonanalógok példáján. 
 
Példák keresése a teratogén anya-
gokra (pl. adatbáziskeresés, esetta-
nulmányok). 
A gyógyszerszedés felelősségének, 
a droghasználat veszélyeinek belátá-
sa. 

Biológia-egészségtan: 
etológia; sejtkommuni-
káció, szabályozás; sze-
xualitás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Aminosav, fibrilláris és globuláris fehérje, nukleinsav, nukleotid, feromon, hor-
mon, teratogén anyag. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Kémia a mindennapokban. Mérgek és orvosságok Órakeret  
4 óra 

Előzetes tudás Izoméria, enzim, polaritás, veszélyszimbólum, fehérje, receptor. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ember megismerése vonatkozásában a gyógyszerek és a mérgező anya-
gok, drogok hatásának megértése jellemző példákon. A hatás dózisfüggésé-
nek értelmezése. Betegtájékoztató és a biztonsági előírások értelmezése. 
Képi és verbális információ feldolgozása és értelmezése, megjelenítése és 
létrehozása. Egyéni feladatmegoldó készség, együttműködési készség és az 
önismeret fejlesztése. Az egészségkárosító, tudatmódosító szerekkel szembe-
ni elutasító magatartás erősítése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Gyógyszerek (pl. penicillin, az asz-
pirin) története, társadalmi hatásaik. 
Hogyan hatnak a gyógyszerek? Ár-
talmatlanok-e a növényi, állati ere-
detű készítmények? 
Lehet-e ugyanaz a hatóanyag 
gyógyszer is, méreg is?  
A hatóanyagok hatásának függése a 
koncentrációtól, érzékenységtől. 
Hogyan mérgez a méreg? 
Hogyan előzhető meg a mérgezés? 
Mi a teendő mérgezés esetén? 
 

Az izoméria jelentőségének értel-
mezése a gyógyszerhatásban.  
Gyógyszerkészítmény betegtájékoz-
tatójának értelmezése. 
 
A gyógyszer hatóanyag-tartalma 
mennyiségi viszonyainak értelmezé-
se egyszerű számításos feladattal.  
A mérgek hatásának értelmezése 
példákon.  
Az oldhatóság szerepe, a májenzi-
mek szerepének megértése a méreg-
telenítésben (pl. alkohol átalakítása). 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: a kutatás, orvoslás 
fejlődése és a társadalmi 
viszonyok összefüggései 
(pl. járványok hatásai). 
 
Biológia-egészségtan: 
antibiózis, baktériumok, 
a sejtek kommunikáció-
ja, a máj. 
 
Matematika; vizuális 
kultúra: tükrözés, nagy-
ságrendek. 

 



Ismeretek: 
Az aszpirin molekulájának jellem-
zői, az aromás szerkezet.  
Az antibiotikumok hatásának elve. 
Enzim, katalizátor. 
Veszélyszimbólumok, biztonsági 
előírások. 
Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Az alkohol, nikotin, drogok.  
A hozzászokás és a függőség kémiai 
alapjai. 
 
Ismeretek: 
A gyakran használt drogok csoport-
jai, élettani hatásuk. 

Droghatású, pszichoaktív vegyüle-
tek hatásának kémiai értelmezése 
példán. 
A hozzászokás és a függőség kémiai 
alapjainak értelmezése egy példán. 

Biológia-egészségtan: a 
sejtek kommunikációja, 
az idegrendszer, az em-
ber viselkedése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Izoméria, enzim, polaritás, veszélyszimbólum, biztonsági előírás, receptor, füg-
gőség, hozzászokás. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Kémia a mindennapokban. A tudomány Órakeret  
3 óra 

Előzetes tudás A megfigyelés, vizsgálódás és kísérletezés alapelvei. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tudomány, technika, kultúra tükrében a tudományos megismerés jellemzői-
nek ismeretében az áltudományosság felismerésére való képesség fejlesztése. 
A természettudományos megismerés módszereinek (vagy hiányuknak) felis-
merése, a kémiai tudományos fejlődés lényegének megértése. A kémia fejlő-
désének etikai, környezeti, gazdasági és társadalmi következményeinek meg-
értése, és a felelősség kérdésének felismerése a kémiai fejlődés révén elérhető 
új anyagok, vegyszerek, eljárások alkalmazásában. 
Képi és verbális információ feldolgozása és értelmezése, megjelenítése és 
létrehozása. A médiatudatosság fejlesztése. Egyéni feladatmegoldó készség, 
együttműködési és kezdeményezőkészség, az önismeret fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Miben tér el a hétköznapi, tudomá-
nyos és művészi megismerés? Tu-
domány, áltudomány és tudomá-
nyoskodás. 
A tudomány fejlődése. 
A kémia jelentősége. 
 
Ismeretek: 
A tudományos 
megismerésjellemzői, a természet-
tudományos megismerés módszerei, 
a közlés ismérvei. 

A természettudományos kutatás 
módszereinek értelmezése példákon. 
A tudományos közlés ismérvei (pl. 
reklámszöveg, híradás, ismeretter-
jesztő és tudományos közlés össze-
hasonlítása, kritikai elemzése). 
 
A tudománytörténeti folyamatok 
értelmezése konkrét, tanult és nem 
tanult példákon az egymást váltó, 
illetve az egymást kiegészítő elméle-
tek megszületéseként és háttérbe 
szorulásaként. A cáfolat jelentősé-
gének megértése a tudományfejlő-
désben. 

Biológia-egészségtan; 
fizika; földrajz: tudo-
mánytörténet. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek; magyar nyelv és 
irodalom: a tudomány 
szerepe a társadalmi 
fejlődésben. 
 
Etika: a tudomány fele-
lőssége, környezeti etika. 

 



 
Példák gyűjtése történelmi horderejű 
kémiai felfedezésekre. A fejlődéssel 
kapcsolatos etikai, társadalmi és 
környezeti problémák mérlegelése 
néhány konkrét probléma alapján. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hipotézis, elmélet, bizonyíték, megismételhetőség, kontrollkísérlet, cáfolható-
ság. 

 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló legyen képes tájékozódni a méretek, nagyságrendek világában alkal-
mazva a tájékozódást lehetővé tevő eszközöket.  
Tudjon különbséget tenni az atommagot és az elektronburkot érintő átalakulá-
sok energiaviszonyai között.  
Lássa az összefüggést az atomok elektronszerkezete és az elem periódusos 
rendszerben elfoglalt helye, valamint a kémiai kötések 
kialakulása között.  
Értse az anyag szerkezete és tulajdonságai közötti összefüggést, tudja alkal-
mazni az anyagok viselkedésére adott magyarázatokban.  
Értse az összefüggést az anyag szerkezetváltozása és a fizikai, kémiai változás 
jellege között. 
Tudja megkülönböztetni a kémiai átalakulások főbb típusait, ismerje fel jelen-
tőségüket a mindennapi életben.  
Legyen képes az anyagok tulajdonságainak, átalakulásainak megfigyelésére, 
értelmezésére, a környezetre és az egészségre gyakorolt hatásuk megértésére, 
az anyagok körültekintő használatára. 
Ismerjen magyar tudósokat kémiai problémákkal kapcsolatban. 
Lássa be, hogy a kémia eredményei a mindennapi életvitelünkben meghatáro-
zók, ugyanakkor az egyén életmódja mások sorsának és a környezet állapotá-
nak alakulására is hatással van. 
Rendelkezzen megfelelő attitűddel és alapvető képességekkel és készségekkel a 
kémiához kötődő problémák tanulmányozásához tudásának önálló gyarapítása 
érdekében, legyen képes önálló problémamegoldásra.  
Legyen képes az információ kritikus feldolgozására, véleményének 
másokkal való megosztására, az érvek-ellenérvek mérlegelése nyomán megala-
pozott önálló döntés meghozására a mindennapi élet során. 

 
 
HT szerinti 10%: 4 óra 

• Kémia a mindennapokban. Élelmeink kémiája. Ősi és modern praktikák: 1 óra 
• Összefoglalásra, ismétlésre szánt szabad órakeret: 3 óra 

 

 



OSZTÁLYFŐNÖKI 

 
Az osztályfőnöki óra az osztályfőnök és osztálya kötetlen együttlétére szánt intézményes keret, egy 
sajátos funkciókkal rendelkező tantervi egység. Az osztály tevékenységének mozgatója az osztályfő-
nök. Az osztályfőnöki óráknak számos funkciója, feladata van, amely az osztályfőnök személyiségén 
keresztül valósul meg. A nevelési célkitűzésekben és annak tartalmában feltétlen tükröződnie kell 
annak, hogy milyen módon lehet megfelelni a minőségileg új elvárásoknak, a piacgazdaság igényeinek 
és a teljesítményorientált szemléletnek.  Az osztályfőnöki órák kapcsán van lehetőségünk a tanulók 
önismeretének fejlesztésére, szociális képességeik kibontakoztatására. Az iskolai foglalkozások kere-
tében és azon kívül is számos élmény kapcsán tanulják meg a tanulók az iskolai szerepvállalást. Az 
osztályfőnöki tanórákon valósulhat meg továbbá számos nevelési elv, a felelős állampolgárrá nevelés, 
a testi és lelki nevelés. Alkalmuk van a tanulóknak tanulásmódszertani ismereteket szerezniük, az ön-
nevelés iránti igényük felkeltésében,  
 
Az osztályfőnöki óra célkitűzései és tartalma a más tanórákénál erősebben kötődik az adott körülmé-
nyekhez. Alapvetően függ az osztályfőnök személyiségétől, értékrendjétől, nevelési elképzeléseitől, a 
tanulócsoport érettségi fokától, összetételétől, tagjai kapcsolatrendszerétől, érdeklődésétől, az osztály, 
illetve az egyes tanulók élményvilágától az iskolában és az iskolán kívül szerzett tapasztalataitól, az 
osztályban zajló oktatási tartalmaktól, valamint a társadalomban és a világban zajló aktuális esemé-
nyektől.  
 
1. Anyanyelvi kommunikáció  

− A verbális kommunikáció különféle típusainak (beszélgetés, vita) ismerete  
− A kommunikációban használt arckifejezések, testtartás és gesztusok rendszere  
− A továbbtanuláshoz, esetleges ösztöndíjak elnyeréséhez szükséges tartalmi és formai ismere-

tek elsajátítása)  
− A nyelv és a kommunikációs formák társadalmi és kommunikációs környezethez való kötött-

ségének és változatosságának felismerése 
− Udvariassági formulák, illemszabályok jellegzetes helyzetekben. Generációs különbségek a 

viselkedéskultúrában.  
− Különböző üzenetek közlése írásban és szóban, illetve vagy másokkal való megértetése válto-

zatos helyzetekben, különböző céllal. Ide tartozik a beszélgetések  
− változatos kommunikációs kontextusokban történő kezdeményezése, folytatása és befejezése 

is 
− Saját érvek meggyőző módon történő megfogalmazása szóban és írásban, valamint mások 

írásban, szóban kifejtett nézőpontjainak teljes mértékű figyelembe vétele.  
− (Az osztályközösségben kialakuló esetleges konfliktusok megbeszélése.) 
− Mások véleményének és érveinek nyitott módon történő megközelítése,  
− A nyilvánosság előtti magabiztos megszólalás (osztályközösség, diákközgyűlés) 
− A kultúrák közötti kommunikáció iránti pozitív megközelítés kialakítása. 

 
2. Idegen nyelvi kommunikáció  

− A verbális interakció különféle típusainak ismerete (személyes és telefonon történő beszélge-
tés, pl. diákcsere, külföldi tanulók fogadása, a velük történő kapcsolattartás.  

− Szóbeli és írásbeli kommunikációs készségek  
− Szóbeli üzenetek meghallgatása és megértése a kommunikációs helyzetek megfelelő körében 

(ismerős, a személyes érdeklődési körhöz vagy a mindennapi élethez kapcsolódó témákból) 
− Beszélgetés kezdeményezése, folytatása és befejezése ugyanezen témákban. 
− Attitűd  
− A kulturális különbségek iránti fogékonyság, a sztereotípiák elutasítása.  

 

 



3. Matematikai kompetencia  
− A matematikai kompetencia alapelmeinek alkalmazása a mindennapi életben felmerülő prob-

lémák megközelítése és megoldása során, pl. a háztartási költségvetés kezelése (a bevételek és 
kiadások kiegyensúlyozása, tervezés, megtakarítás), a vásárlás (árak összehasonlítása, mérték-
egységek, ár-érték arány ismerete)  

− Kritikus fogyasztói magatartás, a fogyasztói szokások kialakítása a saját szükségletek kielégí-
tésében.  

− Az utazás és a szabadidő (távolság és utazási idő közötti összefüggés felismerése, pénznemek 
és árak összehasonlítása.  

− Attitűd  
− Hajlandóság a számtani műveletek használatára a mindennapi munkában, és a háztartásban 

adódó problémák megoldására. 
− Hajlandóság mások véleményének érvényes (vagy nem érvényes) indokok vagy bizonyítékok 

alapján történő elfogadására, illetve elutasítására. 
 
4. Természettudományi és technológiai kompetenciák  
Ismeretek  

− A technológiai és más területek – tudományos fejlődés (pl. az orvostudományban), társdalom 
(értékek, erkölcsi kérdések), kultúra (pl. a multimédia) és a környezet  

− (környezetszennyezés, fenntartható fejlődés) – közötti összefüggések megértése. 
− Attitűd  
− Érdeklődés a tudomány és technológia iránt, azok kritikai értékelése, ideértve a biztonsággal 

kapcsolatos etikai kérdéseket is 
− Nyitottság a tudományos ismeretszerzésre, érdeklődés a tudományos, valamint a műszaki pá-

lyák iránt. (A jövőbeni munkaterülettel, munkakörrel kapcsolatos  
− elvárások. Piacképes és nem piacképes tudások) 

 
5. Digitális kompetencia  

− Az információs technológia természetének és a mindennapi élet különféle kontextusaiban be-
töltött szerepének, illetve lehetőségeinek alapos ismerete, mely magában foglalja az informá-
ciós technológia felhasználási lehetőségeinek ismeretét, a személyiség kiteljesítését, a társa-
dalmi  

− beilleszkedést és a foglalkoztathatóságot elősegíti a kreativitás és újítás terén  
− Annak felismerését, hogy az információs technológia interaktív használata során bizonyos eti-

kai elveket tiszteletben kell tartani  
− Mivel az információs technológiáinak alkalmazására egyre több a lehetőség a mindennapi 

életben, így a tanulásban és a szabadidőben, a munkahelyen, szükséges a kritikai gondolkodás, 
kreativitás és újítás (pl. az osztályközösség életével, mindennapjaival  

− kapcsolatos területeken: az osztálytársakkal történő kapcsolattartásban, a szabadidős és közös-
ségi programok szervezésében, koordinálásában)  

 
6. A tanulás tanulása  

− Saját kedvelt tanulási módszerek, erősségek és gyengeségek (Az iskolai tanulásban szerzett 
tapasztalatok elemzése, folyamatos önértékelés, ennek szembesítése a tanárok és az osztálytár-
sak véleményével.) 

− Annak felismerése, hogy az oktatás és képzés során hozott különböző döntések hogyan befo-
lyásolják az egyén későbbi pályafutását 

− A tanulás és pályafutás önálló, hatékony irányítása. A tanulás idıbeosztása, autonómia, fegye-
lem, kitartás és információkezelés a tanulási folyamat során. 

− A tanulás tárgyára és céljára irányuló kritikai reflexió. A kommunikáció, mint a tanulási fo-
lyamat része, a szóbeli kommunikáció megfelelő eszközeinek (intonáció, mimika, gesztusok) 
alkalmazása, valamint különféle multimédia üzenek (írott vagy beszélt nyelv, hang, zene) 
megértése és létrehozása révén 

 



− A kompetenciák változtatására és továbbfejlesztésére való hajlandóságot támogató énkép, va-
lamint a motiváció és a siker elérésére való képességbe vetett hit  

− (Egészséges önbizalom, ambíció, céltudatosság. Egészséges rivalizálás és kíméletlen törtetés. 
Teljesítmény az iskolában, az iskolán kívül, vizsgán, versenyen.) 

 
7. Személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák  

− A különböző társadalmakban általánosan elfogadott vagy támogatott viselkedési szabályok és 
viselkedésmódok ismerete 

− Az egészségmegőrzés, a higiénia és a táplálkozás szabályainak ismerete, ezek kamatoztatása a 
saját életben és a család életében 

− Az interkulturális dimenzió szerepének megértése az európai és más társadalmakban 
− Konstruktív kommunikáció különféle társadalmi helyzetekben (tolerancia mások nézeteivel és 

viselkedésével szemben, az egyéni és a kollektív felelősség tudatosítása. (Társas kapcsolatok 
az osztályban. Az együttes élmények, tevékenységek, közös célok közösségteremtő ereje. Fe-
szültségek és konfliktusok a tanulók és tanulócsoportok között.)  

− Mások bizalmának és együttérzésének kiváltása.  
− A nemzeti kulturális identitás tudatosítása és megértése. A diverzitásból adódó nézőpontbeli 

különbségek felismerése és megértése, valamint a saját nézetek konstruktív módon történő ki-
fejezése 

− Tárgyalóképesség 
− A másik ember iránti érdeklődés és tisztelet. (Az emberi kapcsolatok értékként való elfogadá-

sa, érzékenység az emberi gesztusok iránt.)  
− Törekvés a sztereotípiák és előítéletek leküzdésére  
− Kompromisszumkészség, tisztesség, öntudatossá 
−  

8. Állampolgári kompetenciák  
− A polgári jogok, az ország alkotmányának és kormánya működésének ismerete 
− A helyi, regionális, nemzeti, európai és nemzetközi szintű szakpolitikák  
− kidolgozásának folyamatában részt vevő intézmények szerepének és feladatainak ismerete 

(EU).  
− A helyi és nemzeti szintű kormányzat kulcsszereplőinek, pártjuknak és nézeteiknek ismerete.  
− A demokrácia, az állampolgárság fogalmainak és az azokról szóló nemzetközi nyilatkozatok 

ismerete.  
− A hazai és világtörténelmet leginkább befolyásoló események, áramlatok, politikai szereplői, 

valamint Európa jelenlegi helyzetének ismerete.  
− A kivándorlás, bevándorlás, a kisebbség fogalmának ismerete.  
− Részvétel a lakóhely életében, valamint a döntéshozásban: választásokon való szavazás.  
− A szolidaritás kifejezése a helyi, illetve a tágabb közösséget érintő problémák megoldása iránti 

érdeklődés, a probléma megoldásában való részvétel.  
− A közintézményekkel való hatékony érintkezés.  
− Az EU által kínált lehetőségek kihasználása.  
− A lakóhelyhez, hazához, Európához és a világhoz való tartozás érzése (Európai identitástudat, 

az európai hagyományok, kulturális örökség. A kelet-közép európai régió sajátos problémái.)  
− Hajlandóság a különböző szinteken folyó demokratikus döntéshozásban való részvételre. (Az 

össztársadalmi, a helyi és az egyéni érdek összehangolására való készség és képesség. Érdek-
felismerés, érdekképviselet, érdekérvényesítés, készség a társulásra, önszerveződésre.)  

− Érdeklődés az önkéntes állampolgári szerepvállalás iránt, a társadalmi sokszínűség és a kohé-
zió támogatása.  

− A mások által vallott értékek és mások magánélete tiszteletben tartása, adott esetben fellépés a 
társadalomellenes viselkedéssel szemben. 

− Az emberi jogok és az egyenlőség elfogadása.  

 



− A különböző etnikai és vallási csoportok értékrendjei közötti különbségek tiszteletben tartása 
és megértése. (A hagyományőrzés, a magyarországi német nemzetiség kultúrájának és szoká-
sainak ápolása.)  

 
9. Vállalkozói kompetencia  

− A rendelkezésre álló lehetőségek ismerete és az egyén személyes, szakmai és/vagy  
− üzleti tevékenységeihez illeszthető lehetőségek felismerése.  
− Tervezés, szervezés, elemzés, kommunikáció, cselekvés, eredményekről való beszámolás, ér-

tékelés készségei.  
− Projektek kidolgozásához és végrehajtásához szükséges készségek.  
− Az együttműködésre épülő, rugalmas csapatmunka. (Csoportfeladatok megoldása pl. a tanul-

mányi kirándulások alkalmával. Nemzetiségi és egyéb programokon való szereplés, illetve 
ezek feltételeinek megteremtése.)  

− A személyes erősségek és gyengeségek felismerése. (Önmagunk elfogadása és elfogadtatása. 
Az önfejlesztés igénye, lehetősége és módjai.)  

− Kezdeményezőkészség 
− Pozitív viszonyulás a változáshoz és újításhoz 
− Késztetés azon területek keresésére, ahol az ember vállalkozói készségei teljes skáláját kama-

tozathatja.  
 
10. Kulturális kompetencia  

− A nemzeti és európai kulturális örökség és ezek világban elfoglalt helyének ismerete.  
− Az európai kulturális és nyelvi sokszínűség tudatosítása 
− A közízlés alakulásának és az esztétikai tényezőknek a mindennapi életben betöltött fontossá-

ga felismerése.  
− A különböző kifejezésmódokon keresztül történő művészi önkifejezés a saját tehetségnek 

megfelelően. (Színjátszó kör , vers- és prózamondó versenyek, énekkar, képzőművészeti alko-
tások létrehozása, osztály- és iskolaújság szerkesztése.)  

− Műalkotások és előadások élvezete. (Színház- és múzeumlátogatások, koncertek, író-
olvasótalálkozó.)  

− Nyitottság a kulturális kifejezés sokfélesége iránt.  
− A diverzitás tiszteletével párosuló erős identitástudat. 

 
9. évfolyam 

Évi óraszám: 36 óra 
 
A 9. évfolyamon az osztályközösség kialakítása egyéni és közösségfejlesztési program keretében. 
További a tanulással és az iskolával kapcsolatos motivációs bázis erősítésére, az iskolai és osztálykö-
zösségben történő beilleszkedés segítésére, a tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák megerősítésére 
(írás, olvasás, számolás, szövegértés) 
 
Összesen 36 óra 
Témakörök  
Bemutatkozás, ismerkedés 4 óra 

− Ismerkedési, bemutatkozási játékok  
− Ismerkedés az iskolával  
− A lakóhely bemutatása  

 
Önismeret 4 óra 

− Hogyan látjuk magunkat?  
− Hogyan látnak bennünket mások?  
− Az önnevelés igénye az iskolában.  

 



− Önismereti tesztek  
 

A tanulás, tanulási módszerek 5 óra 
− Tanulási módszerek felmérése   
− Tanulási nehézségek okai  
− A tanulás és tudás társadalmi megítélése  
− Tanulási képességeket fejlesztő gyakorlatok 

 
Viselkedéskultúra 5 óra 

− Az emberi érintkezés formái  
− Viselkedés nyilvános helyen  
− Köszönések és megszólítások  
− Testápolás, testedzés  

 
Szociális jártasság 4 óra 

− A közösség kialakítása  
− Az egyén a közösségben  
− Kapcsolatfejlesztés - empátia  

 
Egészségmegőrzés 8 óra 

− A testi és lelki egészség összefüggései Kézikönyv osztályfőnököknek 11.o.  
− Kábítószerek Videózási lehetőség többféle film közül lehet  
− Alkoholizmus választani 
− AIDS Kortárs előadók meghívása 

 
Aktuális feladatok 6 óra 

− Ünnepekre, iskolai rendezvényekre való előkészületek 
 
10. évfolyam 

Évi óraszám: 36 óra 
 
Az osztályfőnöki órák célja a 10. évfolyamon az, hogy erősítse a további tanulás fontosságát, azt a 
belátást, hogy az eredményes iskolai előrehaladás, a tanulás sikeressége nélkülözhetetlen a középisko-
lai tanulmányok sikeres befejezéséhez, valamint a továbbtanuláshoz. Nagy hangsúlyt kapnak azok a 
területek, amelyek az osztályközösségen túlnyúló emberi és társadalmi-kulturális kapcsolatok kialakí-
tására, ápolására, fenntartására irányulnak. 
 
Témakörök  
 
Társas kapcsolatok 5 óra 
 Sztereotípiák, előítéletek  
 Kapcsolatépítés  
 Metakommunikáció  
 
Konfliktusok és megoldásaik 4 óra 

− Konfliktus jelentése  
− Konfliktusmegoldási stratégiák  

 
A tanulás, tanulási módszerek 3 óra 

− Képességek és szorgalom  
− Tanulási képességeket fejlesztő  

  

 



Viselkedéskultúra 3 óra 
− Civilizációs szokások: az ígéret, a megállapodás   
− A határidők betartása 
− Fokozott figyelem az arra rászorulókkal  

 
Család, párválasztás 3 óra 

− A serdülő sajátos szerepe a családban  
− Különböző életkorú családtagok sajátos problémái, ezek tolerálása, kezelése  

 
Egészségmegőrzés 8 óra 

− A testi és lelki egészség összefüggései  
− Szabadidős kultúra Videózási lehetőség többféle film közül lehet  
− Kábítószerek választani.  
− Alkoholizmus Kortárs előadók meghívása.  
− AIDS  
− Ifjúkori bűnözés problémája  

 
Külső megjelenés esztétikája 4 óra 

− Az öltözködésről Kézikönyv osztályfőnököknek  
− Kulturált, ízléses megjelenés  
− A divat  

 
Aktuális feladatok 6 óra 

− Ünnepekre, iskolai rendezvényekre való előkészületek 
 
11. évfolyam 

Évi óraszám: 36 óra 
 

A 11. évfolyamon előtérbe kerül a továbbtanulásra való felkészülés – ezt fő célként is megfogalmaz-
hatjuk. Ezzel együtt el kell kezdeni a társadalmi szerepvállalásra való felkészülést. Meg kell tanulni a 
kulturált konfliktuskezelést. El kell sajátítani az ellentétes nemhez való viszonyulás kulturált formáit. 
Az osztályfőnöki nevelés hozzájárul az általános műveltség gyarapodásához, a világ dolgainak össz-
hangban történő szemléléséhez. Megerősíti a szaktárgyi órákon kapott nevelői hatásokat.  
 
Témakörök 
 
Társas kapcsolatok 5 óra 

− Az egyén és a közösség együttműködéséhez szükséges szabályozók ismerete  
− (erkölcs, jog, törvények, szabályok)  
− Érdekképviseletek  

 
Konfliktusok és megoldásaik 5 óra 

− Konfliktusmegoldási stratégiák  
− Konfliktusok a gyakorlatban Teszt a konfliktusmegoldási stratégiákhoz  

 
Egészségmegőrzés 8 óra 

− A korosztályt veszélyeztető szenvedély 
− Betegségekkel szembeni ellenálló-képesség erősítése  
− Szexuális kultúra  
− Fogamzásgátlás módjai és kockázatuk  
− Szexuális rendellenességek 
− Nemi betegségek  

 



 
Viselkedéskultúra 7 óra 

− Kulturált közlekedési szokások Napi tapasztalatok gyűjtése  
− Veszélyforrások a közlekedésben  
− Segítségmyújtás a balesetet szenvedőknek  

 
Továbbtanulás 5 óra 
Ki milyen pályát szeretne választani az érettségi után?  
Célok, elvárások 475 
Önismeret, személyiségfejlesztés 5 óra 
A reális énkép Kézikönyv osztályfőnököknek  
Döntéshozatal  
Érvelési technikák  
 
Aktuális feladatok 6 óra 

− Ünnepekre, iskolai rendezvényekre való előkészületek 
 
12. évfolyam 

Évi óraszám: 32 óra 
 
Elsődleges cél 12. évfolyamon az, hogy erősítse azokat a kompetenciákat, amelyek elősegítik az egyén 
számára a társadalmi integrációt, valamint az egyéni pálya- és karrierépítés tervezését, a továbblépés 
lehetőségét. 
Ebben a tanévben a fejlesztés hangsúlya 

− a társas kapcsolati kultúra,  
− a kultúra- és médiafogyasztás, 
− valamint a társadalmi-politikai együttélés és szerepvállaláshoz szükséges kompetenciák erősí-

tésére tevődnek. 
 
Témakörök  
 
Társas kapcsolatok 8 óra 

− Családalapítás, családtervezés Videófilm  
− Egymás iránti felelősség Tanulói tapasztalatok megvitatása  
− Iskolán és családon kívüli kötődések  
− Konfliktusok és megoldásaik  
− Konfliktusmegoldási stratégiák Kézikönyv osztályfőnököknek 82.o.  
− Az osztályban előforduló konfliktusok tanulságai  

 
Továbbtanulás 8 óra 

− Felkészülés az érettségire  
− Érettségi vizsgaszabályzat  
− Hogyan találjuk meg életünk célját?  
− Célok, vágyak, törekvések  
− Továbbtanulási lehetőségek  

 
Egészségmegőrzés 8 óra 

− A korosztályt veszélyeztető szenvedély, betegségekkel szembeni ellenállóképesség 
− Szexuális kultúra 
− Fogamzásgátlás módjai és kockázatuk  
− Szexuális rendellenességek 
− Nemi betegségek  

 



 
Viselkedéskultúra 3 óra 
Munkahelyi viselkedés 
Beilleszkedés a munkahelyen  
 
A munka világa 5 óra 
Jövőbeni munkaterület kiválasztása 
A munkakör betöltéséhez szükséges tulajdonságok  
Tájékozódás a helyi munkaerőpiacon  
Pályázatkészítés, szakmai önéletrajz, összeállításának módszere  
Munkanélküliség problematikája 

 



Magyar nyelvi írott kommunikáció 

9. évfolyam, évi 36 óra 

 

 

Évi óraszám: 36 óra 

Heti óraszám: 1 óra 

Célok 
A magyar nyelvi írott kommunikáció tantárgy célja, feladata, hogy a szakirányú képzés igé-

nyének megfelelően segítse elő a: 

− a tízujjas vakíráson alapuló helyes írástechnika elsajátítását, a másolási készség meg-
alapozását, 

− az önálló formaalakítás megalapozását,  
− az írott kommunikáció megalapozását, 
− iratok, bizonylatok gépírással való elkészítésének megalapozását, 
− a gépírás módszertani elsajátításából adódóan jól mérhető módon csökkentse az infor-matikai 

rendszergazda OKJ-s képzés információkezelés tantárgy számítógépen végzett műveleteinek 
idejét, 

− jól mérhető módon gyorsítsa meg a tanulók munkáját az ECDL modulok elsajátítása során az 
adatbeviteli műveletekben. 

 

A tantárgy sajátos jellegének megfelelően:  

− neveljen pontosságra, megbízhatóságra,  
− segítse a tanulók értékes erkölcsi tulajdonságainak, felelősségtudatának kibontakoztatását,  
− fejlessze a tanulók általános és szakmai műveltségét 

 

A tantárgy céljait és feladatait a Magyar nyelv 9. évfolyamára előírt fejlesztési céljai 

közül az alábbi tematikus egységekben megvalósuló elemeihez, fejlesztési követelménye-

ihez kapcsolódóan valósítja meg: 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél: Kommunikáció, tömegkommunikáció 

 

1. A tömegkommunikáció jellemzői, funkciói, megjelenési formái, nyelvi és képi kifeje-

zési formái  

2. Néhány tömegkommunikációs műfaj megismerése  

3. Az új „szóbeliség” (skype, chat) jelenségei és jellemzői 

 

 

 



Tematikai egység/ Fejlesztési cél: Szövegértés, szövegalkotás 

1. Az esszé típusai, jellemzői, az esszéírás folyamata (információkezelés, forrásfelhasz-

nálás, hivatkozás, szöveges adatbázis, az internethasználat jogi, etikai kérdései) 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél: Helyesírási ismeretek 

1. Helyesírási gyakorlatok az egybe- és különírás stb. 

2. Idegen szavak helyesírása, a latin betűs szavak átírása  

3. Helyesírási szótárak, elektronikus helyesírás-ellenőrző programok szerkezetének és 

működésének megismerése, használatuk az iskolai és a mindennapi szövegalkotásban 

4. Az internetes szövegek eltérő helyesírásának, jelhasználatának funkciója 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél: A szöveg 

1. A szóbeli és írott szövegek szerepe, eltérő jegyei 

2. Az írott és internetes szövegek összehasonlítása, az eltérő és azonos jegyek meg-

figyelése, megnevezése  

 

Követelmények 
 

Év végén 10 perc alatt legalább 650 leütésnyi terjedelmű, közepes nehézségű szó-

gyakorlatokból összeállított feladat másolása tízujjas vakírással, sortatással.  

Hibahatár: javítószerkezet nélkül: 0,6%, javítószerkezettel: 0,4% 

Szövegszerkesztésnél: Az előírt javítási kulcs szerint 

 

Az előírt dolgozatok tartalma és követelményei 

 

1. dolgozat 

• 550 leütés terjedelmű, a tanult betűkből összeállított szógyakorlat másolása 5 percen 

át, sortartással  

2. dolgozat 

• a tanult betűkből összeállított szavak másolása 10 percen át, sortartással, 

• a keletkezett szöveg elhelyezése szövegszerkesztési előírások szerint 10 perc alatt 

 

 

 



A dolgozatok mennyisége: 

 

Minimum: Nincs meghatározva, 550, 650 leütés ajánlott 10 perc alatt 

 

Tantervi témakörök 
 

1. A tantárgy tanulásának előkészítése      1 óra 

− A tantárgy célja, feladata 
− A tanuláshoz szükséges eszközök, kiadványok 
− A számítógépes kommunikáció ügyviteli követelményei 
− Balesetvédelem, ergonómiai ismeretek  
− Ujjtorna. Az ujjak mozgáskoordinációjának fejlesztése 
− Kommunikáció, tömegkommunikáció és helyesírás 

 

2. A billentyűzet elsajátítása       20 óra 

− A helyes test-, kar- és kéztartás megerősítése 
− Az alaptartásból kiinduló tízujjas vakírással az alapsoron, a felső, az alsó soron, továbbá jelek, 

valamint a kezelőbillentyűk tanítása betűkapcsolatokkal, szógyakorlatokkal. 
− Az írásjelek megtanítása, begyakoroltatása – az érvényben levő műszaki irány- elvek alapján – 

célirányosan kialakított szöveg íratásával 
− A számítógép kezelőbillentyűinek bemutatása, használatának begyakoroltatása célirányos 

szógyakorlatok íratásával 
− Kezelőbillentyűk: pozícionáló, hibajavító billentyűk 
− Kiemelési módok: ritkítás, középre írás, vastagítás, aláhúzás 
− Kiemelési módok megválasztása az egyes szövegfajtákban 
− Helyesírási ismeretek megszilárdítása írott kommunikációs gyakorlatokkal 
− Az írott és internetes szövegek összehasonlítása, az eltérő és azonos jegyek megfigyelése, 

megnevezése 
 

3. A másolási íráskészség megalapozása, a formaalakítás elsajátítása 13 óra 

− Szócsoportok, sorok, mondatok és kisebb összefüggő szövegek másolása sor-tartással, ütemes 
írással 

− Önálló sorkialakítás megtanítása és begyakoroltatása 
− Szövegértési, szövegalkotási villámfeladatok 

 

4. Dolgozatírás és dolgozatjavítás         2 óra 

− A megfelelő követelményszint szerint 
 

 

A számonkérés módjai 
 

 



A másolási íráskészség szintje írásbeli munkán mérhető le. Éppen ezért fontos feladat a az 

írásbeli munkák ellenőrzése. Ezek lehetőségei: 

− munkalapok 
− a dolgozatok 
− rövid terjedelmű dolgozatok ellenőrzése 

 

Értékelés módjai 
 

Csak írásbeli munkák értékelhetők. A tanuló évközi osztályzatokat kap, félévkor és év végén 

a tanulmányi időegység összteljesítménye félévi és év végi osztályzatban realizálódik az el-

lenőrzőben, illetve a bizonyítványban. 

 

A leütésszám teljesítése esetén: 

   Javítószerkezet nélküli Javítószerkezettel 

 jeles  0,00 – 0,20% hibáig  0,00 – 0,10% hibáig 

 j ó  0,21 – 0,40% hibáig  0,11 – 0,20% hibáig 

 közepes 0,41 – 0,50% hibáig  0,21 – 0,30% hibáig 

 elégséges 0,51 – 0,60% hibáig  0,31 – 0,40% hibáig 

 elégtelen            0,61% hibától             0,41% hibától 

 

A szövegszerkesztési feladat teljesítése esetén: 

 A szövegszerkesztési javítási útmutatója szerint 

 

Két feladattípus megoldásának értékelési módja: 

 A másolási feladat és a szövegszerkesztési feladat eredményének számtani átlagolása 

 

 

A hibák kategóriái másolási feladatban 

 

Egy hibának számít: 

 

1. a lapszél hiánya 

2. az elütés (más billentyű leütése) 

3. a betűcsere 

 



4. a betűkihagyás  

5. a betűbetoldás 

6. a felesleges betű 

7. a hiányzó köz (írásjelek után is) 

8. a felesleges köz (a szó belsejében) 

9. a két leütésnél nagyobb szóköz 

10. a szabálytalan sorköz 

11. a szabálytalan sorkezdés 

12. a szabálytalan sorvégződés (a leghosszabb és a legrövidebb sor között 10 leütésnél na-

gyobb különbség) 

13. sorrontás a lap alján 

14. a váltózár helytelen használatából eredő, esetleg több szóra terjedő hiba 

15. a kéz hibás alaptartásából eredő, esetleg több szóra terjedő hiba 

16. szakaszkezdési hiba 

17. a kihagyott szó (a dolgozat befejezetlensége esetén is) 

18. a felesleges szó 

19. a megváltoztatott szó 

20. a szórendcsere 

21. a helyesírási hiba 

22. az írásjelhiba 

23. a számítógép helytelen használatából eredő hiba (pl. fölösleges billentyű(k) meg-

nyomásával kilépés a magyar nyelvű billentyűzetkiosztásba) 

24. A szabványírás kisebb formai hibái 

 

Két hibának számít: 

 

1. az átikszelés (bármely betűvel vagy jellel való összefüggő átütés) 

2. a sorugrás (a hiány levonásával, ill. a többlet beszámításával, a feleslegesen leírt szö-

vegrészt is javítani kell) 

3. nem számít hibának a nyilvánvalóan gépszerkezeti hibából eredő eltérés 

4. A szabvány nagy eltérést mutató formai hibái 

 
 
Tankönyv és egyéb segédlet, berendezési tárgyak 

 



 

Kökény Sándor: Gépírás I. tankönyv 

Kökény Sándor: Szöveggyűjtemény a Gépírás I. tankönyvhöz 

Magyar nyelv 9. (megegyezően a tanulók által használttal) 

A Magyar Helyesírás Szabályai, Helyesírási Szótár, Értelmező Kéziszótár 

Magnetofon, hangerősítő, írásvetítő, mikrofon, metronóm 

Vetítővászon, szövegkivetítő (projektor), filctábla 

Billentyűzettábla 

Falióra (másodpercmutatós) 

Szemléltetőképek 

Számítógép (46 billentyűs, a mindenkori szabványnak megfelelő egységes billentyű-

elrendezéssel)  

Internetes hozzáférés 

Tanuló- és tanári asztal 

Tanulói és tanári szék (állítható magasságú, deréktámlás) 

 

 



Belügyi rendészet 

A belügyi rendészeti pályára előkészítő képzés céljai 
 
A rendészeti képzés tartalmi és formai követelményeit, a belügyi rendészeti ismeretek tantervi 
és érettségi követelményei együttesen határozzák meg. 
 
A felvételhez az alkalmasságot igazoló orvosi (iskolaorvosi) vizsgálaton való részvételt ké-
rünk.  
 
A rendészeti szakmák iránt érdeklődő tanulóknak – a közismereti tárgyak elsajátítása mellett 
– olyan speciális ismereteket kell nyújtani, amelyekkel pályaválasztásuk megalapozottabbá 
válik. Erősödik motivációs bázisuk, ezzel elkerülhetővé válik a hibás pályaválasztás, mérsé-
kelhető a későbbi pálya-elhagyás. A tanulók megismerik a rendészeti szakmákra és életpá-
lyákra jellemző munkatevékenységeket, az e területeken dolgozók előtt álló perspektívákat. 
Ezáltal erősödik a rendészeti szervek presztízse, a bűn- és baleset-megelőzés társadalmi bázi-
sa. 
 
A képzésben résztvevők jogi és állampolgári ismeretei kibővülnek és elmélyülnek, ami meg-
erősíti a felelős állampolgári magatartást. 
 
Olyan képességeket kívánunk fejleszteni, amelyek erősítik a pályaalkalmasságot. Fontos sze-
repet játszik az önismeret és a kommunikációs képességek fejlesztése, a megfelelő fizikai 
kondicionáltság kialakítása. 
 
Fontos a kerettantervben is szereplő olyan tantárgyak speciális tartalmakkal való kiegészítése, 
melyek a rendvédelmi szerveknél is kívánatos és konvertálható ismereteket tartalmaznak (in-
formációkezelés, ügyvitel, irodai ügyvitel stb.). 
 
Belügyi rendészeti ismeretekből a 2009/2010. tanévtől már közép- és emelt szintű írásbeli 
szóbeli és érettségi vizsga is tehető. A tanulók szabadon választható kötelező tantárgyként 
tehetnek érettségi vizsgát az érvényben levő érettségi vizsgaszabályzat és vizsgakövetelmé-
nyek szerint. A célirányos továbbtanulás érettségi után a rendészeti szakközépiskolákban vagy 
a Rendőrtiszti Főiskolán folytatható, ahová vihető felvételi pontszámként a belügyi rendészeti 
ismeretekből szerzett osztályzat illetve érettségi eredmény. Az előkészítő szakmai képzést 
sikeresen záró tanulók jogosulttá válnak a szakmaterülethez tartozó OKJ-s képzésekre, szak-
mai vizsgákra történő jelentkezésre.  
 

A képzés tartalma 
 
Kétféle módon teremtünk lehetőséget a képzéshez:  
 
A szakmacsoportos képzést folytatók számára a 9-12. évfolyamon bevezetendő belügyi ren-
dészeti ismeretek bevezetésére van lehetőség,  
 
A belügyi rendészeti középiskolai tanulmányok általános ismereteket adnak a rendészeti 
munkáról, annak különböző területeiről, sokszínűségéről, ezzel erősíti a korábban már kialakí-
tott motivációt. Megismertet a pályaalkalmasság feltételeivel, az egyes rendészeti szervek 

 



tagjaival szemben támasztott társadalmi, jogi, szakmai, etikai követelményekkel, így fejleszti 
az elhivatottságot, a szakmához való kötődést. A tananyag elsajátítása azoknak is haszonnal 
jár, akik végül is nem kerülnek rendészeti pályára, hiszen a tartalmak megismerésével, az el-
sajátításhoz szükséges készségek, képességek fejlesztésével olyan állampolgárokká válnak, 
akik törvénytisztelő magatartásukkal, önkéntes jogkövetésükkel erősítik a társadalmi együtt-
élést, közvetlenül is segíteni tudják a jogsértő tevékenységek megelőzését és az azokat üldöző 
szervek munkáját. 
 
A tananyagok áttekintik a rendészeti szervek tevékenysége során alkalmazott intézkedések és 
kényszerítő eszközök alkalmazásának általános szabályait; bevezeti a tanulókat sokrétű kap-
csolatrendszerükbe. Pontos képet adnak a rendészeti szervek tagjainak jogairól, a velük szem-
ben támasztott követelményekről, funkcionális tevékenységének összetettségéről. Megismer-
tetnek a terepen történő tájékozódás lehetőségeivel, jelentőségével, a jogellenes cselekmények 
köreivel és a velük szembeni fellépés szabályaival. 
 
A konkrét szakmai ismeretek átadásakor feladat a következetesen alkalmazandó törvényes-
ségnek, jog- és szakszerűségnek, mint alapkövetelménynek a megismertetése is. A tantárgyra 
kevéssé jellemző a külső koncentráció, de a legszorosabban a speciális társadalomismeret 
anyagához kötődik, amennyiben az szolgálja a jogi megalapozást. Felhasználjuk még a tanu-
lók történelemmel összevontan tanult társadalomismereti, etikai, földrajzi és – a nyomozási 
alapismeretek című fejezetben – kémiai ismereteit is. 
 
Ennél nagyobb szerepe van a belső koncentrációnak, amit a tematika egyértelmű szakmaisága 
biztosít. Az óraadó szakelőadók személyes példájukkal, magatartásmintáikkal is formálják a 
tanulók pályaképét, ilyen értelemben előny a sokféle ráhatás. Ugyanakkor elengedhetetlenül 
fontos a pedagógiai folyamat összehangolása, a hatások egységesítésére való törekvés. 
 
A tanulóra vonatkozó fejlesztési követelmények 
 
A tananyagok feldolgozása megköveteli, hogy a tanulók képesek legyenek elemző-értékelő, 
logikus, rendszerező gondolkodásra; a konkrét esetek és az általános szabályok közötti össze-
függések felismerésére, az elvonatkoztatásra, a lényegkiemelésre. Fejlődjék problémamegol-
dó-képességük, vitakészségük; legyen harmóniában az önálló döntéshozatalra való képessé-
gük és az együttműködési készségük. Fellépésükben, megnyilvánulásaikban váljanak határo-
zottá. Fontos, hogy kialakuljon és erősödjék jogérzékük, a törvényességbe vetett hitük, rendé-
szeti értékrendjük. Fontos, hogy tudatosodjék a jogok és kötelességek összhangjának szüksé-
gessége. A tanulók ismerjék meg, interpretálják, majd alkalmazzák a szaknyelvet. Fejlődjék 
szóbeli kifejezőképességük, gondolataikat, véleményüket szabatosan fogalmazzák meg, érvel-
jenek meggyőzően. 
 
Legyenek képesek 
 

− integrálni a korábban vagy párhuzamosan tanult társadalomismereti, speciális társadalomisme-
reti, etikai, történelmi, földrajzi, kémiai, ismereteket, 

− meghatározni a rendészeti szervek szerepét a társadalomban, a rendészeti szerveket egymástól 
megkülönböztetni, megfogalmazni azonosságukat és különbözőségüket, 

− ismertetni a belügyi rendészeti szervek feladatait, szervezetét, erőit, eszközeit, 
− leírni a rendészeti szervek tevékenységét meghatározó legfontosabb alapelveket, normákat, 

majd azokkal azonosulni, 
− megmagyarázni a rendészet filozófiáját 
− értelmezni a szakmai feladatok ellátásakor érvényesülő jogokat, kötelességeket, 

 



− a mindennapi életből vett példákat elméleti ismereteikkel összekapcsolni, 
− megválasztani az elsősegélynyújtáshoz, a terepen történő tájékozódáshoz, a szakmai feladatok 

ellátásához szükséges eszközöket, azokat célszerűen használni, 
− elvégezni az elsősegélynyújtáshoz, a terepen való tájékozódáshoz kapcsolódó gyakorlati fela-

datokat, 
− meghatározni a jogellenes cselekményekkel szembeni eljárást a társadalomban, 
− értelmezni az alapvető szabálysértési és bűncselekményfajtákat, megnevezni az állampolgárok 

feladatát egy bűncselekmény felfedezése kapcsán. 
−  

Az iskolai évfolyam sikeres befejezése, továbbhaladás 
 
A szakmai orientációs és alapozó tantárgyak teljesítményét is osztályzattal értékeljük. A tanu-
ló továbbhaladása szempontjából ugyanúgy számítjuk be, mint a többi közismereti tantárgy. A 
tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor lép, ha az előírt tanulmányi követelményeket 
legalább elégséges (2) minősítéssel teljesítette. 
 
A tantervi követelményeket az intézmény pedagógiai programjának részét képező helyi tan-
tervek tartalmazzák. 
Szóbeli kommunikáció 

9. évfolyam, évi 55,5 óra 

Bevezetés 
 
A kommunikáció tantárgy oktatásának egyik alapvető célja, hogy a tanulók képesek legyenek 

a kommunikációs ismeretek, készségek, érzékenység aktív, tudatos fejlesztésére, kitérve azok-

ra a jellemzőkre, melyek a rendészeti pályákon fontosak.  

 

A tantárgy központjában a hatékony kommunikációs készségek elsajátíttatása érzékeny-

ségének fejlesztése áll.  

 

A tantárgy a szakmai tanulmányi modul gyakorlati részét képezi, a 9. évfolyamon a belügyi 

rendészeti szakmai orientációs oktatásban van kiemelkedően fontos szerepe. 

Célok 

• A tanulók sajátítsák el a rendészeti pályán fontos kommunikációs ismereteket. 

• Ismerjék fel a szakterületen leggyakrabban előforduló kommunikációs megnyilvánulá-

sokat. 

• Tanulják meg a kommunikáció tudatos fejlesztését.  

• Képesek legyenek kommunikációs zavarok felismerésére és elemzésére. 

• Tanulják meg a szóbeli és írásbeli információ közvetítését 

 



Követelmények 

• A tanulók munkájuk során képesek legyenek a helyzetek, a másik ember kommuniká-

ciójának pontos felismerésére. Ismerjék meg a nyilvántartásokkal szemben támasztott 

követelményeket. 

• Képesek legyenek a különböző helyzetek toleráns elemzésére. 

• Tanulják meg elemezni és értékelni a társas kapcsolataikban előforduló helyzeteket, 

viszonyokat.  

• Sajátítsák el a konfliktus- és problémamegoldó technikákat. 

• Tudjanak alkalmazkodni a különböző élethelyzetekhez. 

• Képesek legyenek az egyéni- a páros- és a csoportmunkára. 

• Tudják értelmezni és fogadni a metakommunikációs jelzéseket. 

• Képesek legyenek kulturáltan viselkedni a kortárscsoportokban. 

• Ismerjék fel a saját és társaik kommunikációs zavarait. 

• Képesek legyenek megkülönböztetni a hiteles kommunikáció összetevőit, jellemzőit. 

Tantervi témakörök 

I.  Jégtörő gyakorlatok      (1,5 óra) 

 

1. Együttműködés a csoporttal 

 

II.  A kommunikáció alapfogalma és dinamikai alapelvei (6 óra) 

 

1. A kommunikáció fogalma, elemei, megnyilvánulási formái 

2. Dinamikai törvényszerűségek 

3.  Az interperszonális és multiperszonális kommunikációs helyzetek 

 

III.  Az érintkezés kultúrája     (7 óra) 

 

1. Az őszinte kommunikáció feltételei 

2. Érintkezési formák és ezek eltérései más kultúrákban 

3. Az érdeklődés és a figyelmes hallgatás jelentőssége 

 

IV.  A verbális kommunikáció     (5 óra) 

 

 



1.  A közvetlen emberi kommunikáció formái 

2.  Nyelvi szocializációs szintek 

 

V.  Nonverbális kommunikáció     (15 óra) 

 

1.  A metakommunikáció fogalma és törvényszerűségei, jellemzői 

2.  A verbális és nonverbális közlés viszonya 

3. Írásos vizuális kommunikáció 

4.  A pillanatnyi és állandósult érzelmek kifejeződése 

5. A kulturális szignálok kommunikatív jelentősége 

 

 

VI.  Hiteles kommunikáció      (3 óra) 

 

1. A kongruens és inkongruens kommunikáció fogalma, jellemzői, hitelesség 

2. Empátia 

 

VII.  Kommunikációs zavarok     (15 óra) 

 

1. A kóros kommunikációs zavarok és okai 

2. A nyelvi kommunikáció hiányosságai 

3. A szégyenlősség és gátlásosság, kommunikációs gátak és közléssorompók 

4. A kommunikációs zavarok leküzdése 

 

Féléves, év végi írásbeli vizsgadolgozat:     (3 óra) 

 

Értékelés módjai 
• Szóbeli összefüggő feleletek,  

• egyéni beszámolók,  

• félévzáró írásbeli dolgozatok, 

• tesztlapok kitöltése témakörönként, 

• fogalmak, történések számonkérése témakörönként. 

Tankönyv és egyéb segédlet 

 



 

Szilágyi István: Kommunikációs ismeretek és készségfejlesztés 

Dr. Hanák Zsuzsanna: Kommunikációs ismeretek és készségfejlesztés pedagógusok számára 

Montagh Imre: Mondjam vagy mutassam?  

Allan P: Szó-beszéd. Allan P: Testbeszéd ... 

Dr. Monus Erzsébet – Dobi Tibor: Ügyintézői ismeretek 

Internet, számítógép 

Magnetofon, CD-lejátszó, mikrofon 

 

Tanulásmódszertan 
 

9. évfolyam, évi 37 óra 
Bevezetés 

 
A tantárgy tanulásával elsajátítják a különböző tanulási módszereket az önművelés igényének 

és szokásának kialakítását.  

 

A tantárgy elmélyítése segít a tanulási problémák feltárásában és elősegíti a hiányzó képessé-

gek pótlását. 

 

A tantárgy a szakmai tanulmányi modul elméleti részét képezi, a 9. évfolyamban a belügyi 

rendészeti szakmai alapozó oktatásban tölti be a szerepét. 

 

Célok 

• Segítse a tanulók tanulási problémáinak feltárását, segítse elő a hiányzó készségek 

pótlását. 

• Képesek legyenek elsajátítani az eredményes tanulási módszereket. 

• Ismerjék meg saját tanulási stílusukat, az önművelődés fontosságát. 

• Tudják használni az értelmező szótárt, lexikont. 

 

Követelmények 

• Tudják alkalmazni az egyes tantárgyak optimális tanulási módszerét. 

 



• Tudatosan fejlesszék szókincsüket, lényegkiemelő képességüket, olvasási, jegyzetelő 

szokásaikat. 

• Ismerjék meg az önművelés fontosságát. 

• Tudják használni az értelmező szótárt, lexikont, az egyéni tanulást segítő számítógé-

pes programokat. 

• Gyakorolják a kreatív gondolkodás módszereit. 

• Erősítsék koncentráló-, emlékezőképességüket. 

 

Tantervi témakörök 
 

I. Ügyfélfogadás     (4 óra) 

1.  Az ügyfelek fogadásának szabályai 

2.  A kulturált ügyintézés 

3.  A telefonon történő ügyintézés, tájékoztatás 

 

II. Iratkezelés      (5 óra) 

1. Általánosan használt okmányok ügyintézésének teendői 

2. Postai küldemények érkeztetése, postázása 

3. Az iratok csoportosítása, tárolása, visszakeresése 

 

III. Ügyviteli gépek kezelése   ( 4 óra) 

1. A telefon és telefax kezelése, ügyintézése 

2. Másológépek, másológépek kezelése 

3. Iratmegsemmisítő használata 

4. Kötészeti gépek kezelése (spirálozó, hőkötő) 

 

IV. Iratok készítése     (3 óra) 

1. Iratkezelés előírt formai és tartalmi követelményekkel 

2. Körlevél, boríték, címkekészítés számítógéppel 

 

 

Féléves, év végi írásbeli vizsgadolgozat: (2 óra) 

 

 



Tesztszerű felmérő dolgozat, mely alapján vizsgáljuk a tanuló pszichológiai tudását.  

 

Értékelés módjai 
• Szóbeli összefüggő feleletek,  

• egyéni beszámolók,  

• félévzáró írásbeli dolgozatok, 

• tesztlapok kitöltése témakörönként, 

• fogalmak, történések számonkérése témakörönként. 

 

Tankönyv és egyéb segédlet 

• Montagh Imre: Mondjam vagy mutassam? 

• Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról 

• Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról. A tanulás tanítása. Fogalmak, történések szá-

monkérése témakörönként 

• Albert Zsuzsanna – Nyerki Emil: Lusták könyve: Még mindig már megint: Tanuljunk 

tanulni! 

• Balogh László: Tanulási stratégiák és stílusok, a fejlesztés pszichológiai alapjai 

• Balogh László: Tanulási stratégiák, technikák és fejlesztésük : Segédanyag osztályfő-

nökök részére 

• Magnetofon 

• Projektor 

• CD-lejátszó, CD-lemezek 

• Internet, számítógép 

• Szakmai folyóiratok, kiadványok 

 

 

 

Testnevelés 
 

9. évfolyam, évi 74 óra  
Bevezetés 

 



 
A tantárgy olyan képességeket fejleszt, melyek erősítik a pályaalkalmasságot. Fontos szerepet 

játszik a képesség fejlesztésén keresztül a különböző sportok technikai elsajátításának kialakí-

tásáig.   

 

A tantárgy központjában a felsoroltakon kívül a belügyi rendészeti szakmacsoportra jellemző 

állóképesség-fejlesztés áll, hogy a képességszintek teljesítésével a rendszeres fizikai aktivitás 

beépüljön életvitelükbe. 

 

A tantárgy a szakmai tanulmányi modul elméleti és gyakorlati részét képezi, a 9. évfolyamon 

a belügyi rendészeti szakmai alapozó gyakorlati oktatásban van kiemelkedően fontos szerepe. 

 
Célok 
 

• A kondicionális és koordinációs képességeknek az életkorhoz és az egyéni adottsá-

gokhoz igazított fejlesztése. 

• Az ortopédiai elváltozások megelőzése, a preventív szemlélet elfogadása, a sérülések-

kel szembeni ellenálló képesség fokozása. 

• A tanulók közötti hátrányok kompenzálása, az esélyegyenlőség megteremtése. 

• Az egész életen át tartó fizikai aktivitás igényének kialakítása. 

• Az iskolai testnevelés aktívabb szerepvállalása az önkifejezésben, az önmegvalósítás-

ban. 

• Ismerjék és tudják alkalmazni a sportok etikai szabályait.  

• A tanulók legyenek motiváltak a belügyi rendészeti pálya iránt. 

• Sajátítsák el az előítéletektől mentes emberi kapcsolatok kialakítását. 

• Tudják alkalmazni az ismereteiket a konfliktusok megoldására. 

Követelmények 

 

• Képesek legyenek a mozgáskultúra fejlesztése érdekében állandóan növelni a motori-

kus képességeik színvonalát (erő, gyorsaság, állóképesség).  

• Alakuljon ki a tanulókban a cselekvésbiztonság érzése. 

• Fejlesszék az ellenálló képességet és az edzettséget. 

 



• Épüljön be életvitelükbe a rendszeres fizikai aktivitás.  

 

 

Tantervi témakörök 

 

I.  Rendgyakorlatok        (4 óra) 
      

         

1.1  Menet megindítása és megállítása, a menetsebesség és a lépéshossz változtatása   

járás közben.  

1.2  Alakzatok kialakítása, sorakozó különböző alakzatokban, testfordulatok helyben. 

1.3  Figurális menetek, futások. Helyben járás, helyben futás  

1.4  Átmenet járásból futásba és vissza  

1.5  A tanulók tudatos, fegyelmezett magatartásának kialakítása 

 

II.  Előkészítés, alapozás, prevenció     (6 óra) 
       

2.1 Általánosan és sokoldalúan fejlesztő erősítő, nyújtó hatású 4-8 ütemű szabad, illet-

ve szabadgyakorlati alapformájú páros és társas gyakorlatok 

2.2  A biomechanikailag helyes testtartást biztosító gyakorlatok  

2.3  Zenés gimnasztika 

2.4  Aerobic   

 

III.  Atlétika         (20óra) 
  

 3.1 Erőfejlesztő gyakorlatok 

 3.2 Gyorsaság fejlesztése 

 3.3 Állóképesség fejlesztése      

3.4 Futások 

1.1 Rajtversenyek 20-30 m távon 

1.2 Fokozófutás, iramfutás 

1.3 Gyorsfutás 60-100 m-en 

1.4 Futóversenyek 

1.5 Tartós futás 

 



3.5 Ugrások 

1.1 Távolugrás 

1.2  Távolugróversenyek 

3.6 Dobások 

1.1 Kislabdahajítás 

1.2 Dobóversenyek, célbadobás 

1.3 Súlylökés 

1.4 Súlylökőversenyek 

 

IV.  Torna jellegű feladatmegoldások     (4 óra) 

 

4.1 A vállöv, valamint a csípőízület mozgáshatárát növelő nyújtó, illetve lazító hatású 

gyakorlatok 

4.2 Passzív lazító gyakorlatok alkalmazása társ segítségével 

 

 V.  Szergyakorlatok        (12 óra) 

 

 5.1 Kondicionális képességeket fejlesztő szer-, gyakorlatok 

 5.2 Koordinációs képességegeket fejlesztő szer-, gyakorlatok 

  

VI.  Testnevelés és sportjátékok      (12 óra) 

 

 6.1 Kézilabda 

 6.2 Kosárlabda 

 6.3 Labdarúgás 

 6.4 Röplabda 

 

VII.  Természetben űzhető sportok     (4 óra) 

 

 7.1 Korcsolyázás és képességfejlesztő gyakorlatok 

  

 

VIII. Úszás         (8 óra) 

 

 



 8.1 Választás szerinti két úszásnem 

 

 

Gyakorlati számonkérések       (4 óra) 

 

 

 

Értékelés módjai 

• Témakörönként, gyakorlati feladatok megoldásával történik 

• Bemutatások alapján 

• A tanult játékokban való aktív részvét 

• A testnevelés órákon való részvétel 

 

 
Tankönyv és egyéb segédlet 

 
• Bíróné Nagy Edit: Sportpedagógia. Kézikönyv a testnevelés és sport pedagógiai kér-

déseinek tanulmányozásához 

• Báthori Béla: A testnevelés elmélete és módszertana 

• Makszim Imre: A testnevelés elmélete és módszertana 

• Dr. Nádori László: Edzéselmélet és módszertana 

• Harsányi László: Edzéstudomány I. 

• Dr. Frenkl Róbert: Sportélettan 

• Dr. Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai 

• Erdős István: Gimnasztika 

• Dieter Kruber: Az atlétika oktatása tornateremben 

• Koltai Jenő - Takács László: Az atlétika oktatása 

• Farkas György: Sporttorna 

• Kerezsi Endre: Torna III. 

• Varga Péterné: Az iskolai testnevelés játékai 

• Kristóf – Gál – Csillag - Tóth: Sportjátékok I-II-III. 

 



• Dr. Tóth Ákos: Úszás/Oktatás 

• Dr. Tóth Ákos: Úszás/Technika 

• Dosek - Miltényi: A sízés 

• Tornaterem, szabadtéri pálya, konditerem a testnevelés tantárgy eszközjegyzéke sze-

rinti felszereltséggel 

 

Testnevelés 
 

10. évfolyam, évi 74 óra  
 
 

Bevezetés 

 
A tantárgy olyan képességeket fejleszt, melyek erősítik a pályaalkalmasságot. Fontos szerepet 

játszik a képesség fejlesztésén keresztül a különböző sportok technikai elsajátításának kialakí-

tásáig.   

 

A tantárgy központjában a felsoroltakon kívül a belügyi rendészeti szakmacsoportra jellemző 

állóképesség-fejlesztés áll, hogy a képességszintek teljesítésével a rendszeres fizikai aktivitás 

beépüljön életvitelükbe. 

 

A tantárgy a szakmai tanulmányi modul elméleti és gyakorlati részét képezi, a 9. évfolyamon 

a belügyi rendészeti szakmai alapozó gyakorlati oktatásban van kiemelkedően fontos szerepe. 

 

Célok 
 

• A kondicionális és koordinációs képességeknek az életkorhoz és az egyéni adottsá-

gokhoz igazított fejlesztése. 

• Az ortopédiai elváltozások megelőzése, a preventív szemlélet elfogadása, a sérülések-

kel szembeni ellenálló képesség fokozása. 

• A tanulók közötti hátrányok kompenzálása, az esélyegyenlőség megteremtése. 

• Az egész életen át tartó fizikai aktivitás igényének kialakítása. 

• Az iskolai testnevelés aktívabb szerepvállalása az önkifejezésben, az önmegvalósítás-

ban. 

 



• Ismerjék és tudják alkalmazni a sportok etikai szabályait.  

• A tanulók legyenek motiváltak a belügyi rendészeti pálya iránt. 

• Sajátítsák el az előítéletektől mentes emberi kapcsolatok kialakítását. 

• Tudják alkalmazni az ismereteiket a konfliktusok megoldására. 

 

Követelmények 

 

• Képesek legyenek a mozgáskultúra fejlesztése érdekében állandóan növelni a motori-

kus képességeik színvonalát (erő, gyorsaság, állóképesség).  

• Alakuljon ki a tanulókban a cselekvésbiztonság érzése. 

• Fejlesszék az ellenálló képességet és az edzettséget. 

• Épüljön be életvitelükbe a rendszeres fizikai aktivitás.  

 

Tantervi témakörök 

 

I.  Rendgyakorlatok        (4 óra) 
             

1.1   A menet irányának változtatása egyes, kettes stb. oszlopban, járás, futás közben 

1.2  Testfordulatok járás, helybenfutás és futás közben 

1.3  Fejlődések, szakadozások járás, futás közben  

1.4  Vonulások, ellenvonulások, keresztező ellenvonulások járás, futás közben 

 

II.  Előkészítés, alapozás, prevenció     (6 óra) 
       

2.1   Szabadgyakorlati alapformájú kéziszer- és szergyakorlatok alkalmazása 

2.2  A biomechanikailag helyes testtartást biztosító gyakorlatok  

2.3  Zenés gimnasztika 

2.4  Aerobic   

 

III.  Atlétika         (20 óra) 
  

 3.1 Erőfejlesztő gyakorlatok 

 3.2 Gyorsaság fejlesztése 

 



 3.3 Állóképesség fejlesztése      

3.4 Futások 

1.6 Rajtversenyek 30 m távon 

1.7 Fokozófutás, iramfutás 

1.8 Gyorsfutás 100 m-en 

1.9 Futóversenyek 

1.10 Tartós futás 

3.7 Ugrások 

1.3  Magasugrás 

1.4  Magasugró-versenyek 

3.8 Dobások 

1.5 Gránáthajítás 

1.6 Dobóversenyek, célbadobás 

1.7 Gerelyhajítás 

 

IV.  Torna jellegű feladatmegoldások     (4 óra) 

 

4.1 Egyénileg végzett speciális nyújtás, lazítás erősítés. Az egyensúlyérzék fejlesztése 

célgimnasztikai gyakorlatokkal 

4.2 Passzív lazító gyakorlatok alkalmazása társ segítségével 

 

 

 V.  Szergyakorlatok        (12 óra) 

 

 5.1 Kondicionális képességeket fejlesztő szer-, gyakorlatok 

 5.2 Koordinációs képességegeket fejlesztő szer-, gyakorlatok 

  

VI.  Testnevelés és sportjátékok      (12 óra) 

 

 6.1 Kézilabda 

 6.2 Kosárlabda 

 6.3 Labdarúgás 

 6.4 Röplabda 

 

 



VII.  Természetben űzhető sportok     (4óra) 

 

 7.1 Jégkorong és képességfejlesztő gyakorlatok 

 

VIII. Úszás         (8 óra) 

 

 8.1 Az előző, már tanult két úszásnemben a teljesítmény javítása  

 

Gyakorlati számonkérések       (4 óra) 

 

Értékelés módjai 

• Témakörönként, gyakorlati feladatok megoldásával történik 

• Bemutatások alapján 

• A tanult játékokban való aktív részvét 

• A testnevelés órákon való részvétel 

 
Tankönyv és egyéb segédlet 

 
• Bíróné Nagy Edit: Sportpedagógia. Kézikönyv a testnevelés és sport pedagógiai kér-

déseinek tanulmányozásához 

• Báthori Béla: A testnevelés elmélete és módszertana 

• Makszim Imre: A testnevelés elmélete és módszertana 

• Dr. Nádori László: Edzéselmélet és módszertana 

• Harsányi László: Edzéstudomány I. 

• Dr. Frenkl Róbert: Sportélettan 

• Dr. Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai 

• Erdős István: Gimnasztika 

• Dieter Kruber: Az atlétika oktatása tornateremben 

• Koltai Jenő - Takács László: Az atlétika oktatása 

• Farkas György: Sporttorna 

• Kerezsi Endre: Torna III. 

• Varga Péterné: Az iskolai testnevelés játékai 

 



• Kristóf – Gál - Csillag - Tóth: Sportjátékok I-II-III. 

• Dr. Tóth Ákos: Úszás/Oktatás 

• Dr. Tóth Ákos: Úszás/Technika 

• Dosek - Miltényi: A sízés 

• Tornaterem, szabadtéri pálya, konditerem a testnevelés tantárgy eszközjegyzéke sze-

rinti felszereltséggel 

 

Információkezelés 

 

9. évfolyam, évi 55,5 óra 

 

Évi óraszám: 55,5 óra 

Heti óraszám:   1,5 óra 

 

 

Célok 
 

A gépírás tantárgy célja, feladata, hogy a szakirányú képzés igényének megfelelően biztosítsa 

és segítse elő: 

 

• az írógép szerkezetének és kezelésének ismeretét  

• a tízujjas vakíráson alapuló helyes írástechnika elsajátítását, a másolási készség meg-

alapozását, 

• az önálló formaalakítás megalapozását,  

• a levelezési ismeretek megalapozását, 

• iratok, bizonylatok gépírással való elkészítésének megalapozását, 

• a gépírás módszertani elsajátításából adódóan jól mérhető módon csökkentse az infor-

matika tantárgy számítógépen végzett műveleteinek idejét, 

• jól mérhető módon gyorsítsa meg a tanulók munkáját az ECDL modulok elsajátítása 

során az adatbeviteli műveletekben. 

A gépírás sajátos jellegének megfelelően:  

• neveljen pontosságra, megbízhatóságra,  

 



• segítse a tanulók értékes erkölcsi tulajdonságainak, felelősségtudatának kibonta-

koztatását,  

• fejlessze a tanulók általános és szakmai műveltségét. 

 

 

 

 

Követelmények 
 

Év végén 10 perc alatt legalább 650 leütésnyi terjedelmű, közepes nehézségű szógyakor-

latokból összeállított feladat másolása tízujjas vakírással, sortatással.  

Hibahatár: javítószerkezet nélkül: 0,6%, javítószerkezettel: 0,4% 

 

Az előírt dolgozatok tartalma és követelményei 

1. dolgozat 

• 550 leütés terjedelmű a tanult betűkből összeállított szógyakorlat másolása sortartással 

2. dolgozat 

• két, különböző szavakból álló sor másolása 5-5 percen át, sortartással, 

3. dolgozat 

• a tanult betűkből összeállított szavak másolása 10 percen át, sortartással, 

 

A dolgozatok mennyisége: 

 

Minimum: Nincs meghatározva, 500, 650 leütés 

 

Tantervi témakörök 
 

 

5. Az írás előkészítése      1,5 óra 

• A gépírás rövid technikatörténete 

• Kempelen Farkas, iskolánk névadója – az első írógép megalkotója 

• A helyes test-, kar- és kéztartás megalapozása 

 



• Az írógépes gépírás ügyviteli követelményei 

• Az írógép kezeléséhez szükséges alkatrészek ismerete és gyakorlati alkalmazá-

suk 

• Balesetvédelem, ergonómiai ismeretek.  

• Ujjtorna. Az ujjak mozgáskoordinációjának fejlesztése 

 

6. A billentyűzet elsajátítása   43 óra 

• Az alaptartásból kiinduló tízujjas vakírással az alapsoron, a felső, az alsó so-

ron, továbbá jelek, valamint a kezelőbillentyűk tanítása betűkapcsolatokkal, 

szógyakorlatokkal. 

• Az írásjelek megtanítása, begyakoroltatása – az érvényben levő műszaki irány- 

elvek alapján – célirányosan kialakított mondatok íratásával 

• Az elektronikus írógép könnyebb kezelőbillentyűinek bemutatása, begyako-

roltatása célirányos szógyakorlatok íratásával 

Kezelőbillentyűk: pozícionáló, hibajavító billentyűk 

Kiemelési módok: ritkítás, középre írás, vastagítás, aláhúzás 

 

7.  másolási készség megalapozása  8 óra 

• Szócsoportok, sorok, mondatok és kisebb összefüggő szövegek másolása sor-

tartással, ütemes írással 

• Önálló sorkialakítás megtanítása és begyakoroltatása 

 

8. Dolgozatírás és dolgozatjavítás    3 óra 

• A megfelelő követelményszint szerint 

 

 

A számonkérés módjai 
 

A gépírási készségszint csupán írásbeli munkán mérhető le. Éppen ezért fontos feladat a pro-

duktum: az írásbeli munkák ellenőrzése. Ezek lehetőségei: 

• munkalapok 

• a dolgozatok 

• rövid terjedelmű dolgozatok ellenőrzése 

 



 

Értékelés módjai 
 

Csak írásbeli munkák értékelhetők. A tanuló évközi osztályzatokat kap, félévkor és év végén 

a tanulmányi időegység összteljesítménye félévi és év végi osztályzatban realizálódik az el- 

lenőrzőben, illetve a bizonyítványban. 

 

A leütésszám teljesítése esetén: 

   Javítószerkezet nélküli Javítószerkezettel 

 jeles  0,00 – 0,20% hibáig  0,00 – 0,10% hibáig 

 j ó  0,21 – 0,40% hibáig  0,11 – 0,20% hibáig 

 közepes 0,41 – 0,50% hibáig  0,21 – 0,30% hibáig 

 elégséges 0,51 – 0,60% hibáig  0,31 – 0,40% hibáig 

 elégtelen            0,61% hibától             0,41% hibától 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hibák kategóriái 
Egy hibának számít: 

 

25. a papír fordított vagy feltűnően ferde betétele 

26. a lapszél hiánya 

27. a sorok közé írás 

28. az elütés (más billentyű leütése) 

29. a betűcsere 

30. a betűkihagyás  

31. a betűbetoldás 

32. a felesleges betű 

 



33. a hiányzó köz (írásjelek után is) 

34. a felesleges köz (a szó belsejében) 

35. a két leütésnél nagyobb szóköz 

36. a fél kisbetű nagyságánál magasabban vagy mélyebben ütött betű: a „repülőbetű” 

37. a szabálytalan sorköz 

38. a szabálytalan sorkezdés 

39. a szabálytalan sorvégződés (a leghosszabb és a legrövidebb sor között 10 leütésnél na-

gyobb különbség) 

40. sorrontás a lap alján 

41. két sor egymásra írása 

42. a váltózár helytelen használatából eredő, esetleg több szóra terjedő hiba 

43. a kéz hibás alaptartásából eredő, esetleg több szóra terjedő hiba 

44. szakaszkezdési hiba 

45. a kihagyott szó (a dolgozat befejezetlensége esetén is) 

46. a felesleges szó 

47. a megváltoztatott szó 

48. a szórendcsere 

49. a helyesírási hiba 

50. az írásjelhiba 

51. a számítógép helytelen használatából eredő hiba (pl. fölösleges billentyű(k) megnyo-

másával kilépés a magyar nyelvű billentyűzetkiosztásba) 

52. A szabványlevél kisebb formai hibái 

Két hibának számít: 

 

5. az átütés 

6. az átikszelés (bármely betűvel vagy jellel való összefüggő átütés) 

7. a sorugrás (a hiány levonásával, ill. a többlet beszámításával, a feleslegesen leírt szö-

vegrészt is javítani kell) 

8. nem számít hibának a nyilvánvalóan gépszerkezeti hibából eredő eltérés 

9. A szabványlevél nagy eltérést mutató formai hibái 

 

 
Tankönyv és egyéb segédlet, berendezési tárgyak 

 

 



Kökény Sándor: Gépírás I. tankönyv 

Kökény Sándor: Szöveggyűjtemény a Gépírás I. tankönyvhöz 

Gépírók és Gyorsírók Lapja szakfolyóirat 

Magnetofon, hangerősítő, írásvetítő, mikrofon, metronóm 

Vetítővászon, szövegkivetítő (projektor), filctábla 

Billentyűzettábla 

Falióra (másodpercmutatós) 

Szemléltetőképek, eredménytáblák 

Írógép (46 billentyűs, a mindenkori szabványnak megfelelő egységes billentyűelrendezéssel) 

Tanuló- és tanári asztal 

Szék (állítható magasságú, deréktámlás) 

Fülhallgató 

 

10. évfolyam, évi 74 óra 

 

Évi óraszám: 74 óra 

Heti óraszám:   2 óra 

Közvetlen célok 
 

A gépírás tantárgy célja, feladata, hogy a szakirányú képzés igényének megfelelően biztosítsa 

és segítse elő: 

 

• az írógép, a számítógép szerkezetének és kezelésének ismeretét az írógép, a számító-

gép működéséhez szükséges szinten, 

• a tízujjas vakíráson alapuló helyes írástechnika elsajátítását, a másolási készség meg-

alapozását, 

• az önálló formaalakítás megalapozását,  

• a levelezési ismeretek megalapozását, 

• iratok, bizonylatok gépírással való elkészítésének megalapozását, 

• a gépírás módszertani elsajátításából adódóan jól mérhető módon csökkentse az infor-

matika tantárgy számítógépen végzett műveleteinek idejét, 

• jól mérhető módon gyorsítsa meg a tanulók munkáját az ECDL modulok elsajátítása 

során az adatbeviteli műveletekben. 

 



 

A gépírás sajátos jellegének megfelelően  

• neveljen pontosságra, megbízhatóságra,  

• segítse a tanulók értékes erkölcsi tulajdonságainak, felelősségtudatának kibonta-

koztatását,  

• fejlessze a tanulók általános és szakmai műveltségét. 

 

 

Követelmények 
 

Év végén 10 perc alatt legalább 900 leütésnyi terjedelmű, közepes nehézségű, összefüggő 

ismeretlen szöveg másolása tízujjas vakírással, sortatással. 

Hibahatár: javítószerkezet nélkül: 0,6%, javítószerkezettel: 0,4% 

 

Az előírt dolgozatok tartalma és követelményei 

1. dolgozat 

• összefüggő, közepes nehézségű, írógépbetűs ismeretlen szöveg másolása 10 percen át, 

sortartással 

2. dolgozat 

• összefüggő, közepes nehézségű, írógépbetűs ismeretlen szöveg másolása 10 percen át, 

sortartással 

3. dolgozat 

• összefüggő, közepes nehézségű, írógépbetűs ismeretlen szöveg másolása 10 percen át, 

sortartással 

 

A dolgozatok mennyisége: 

 

Minimum: 650, 750, 900 leütés 

 

Tantervi témakörök 
 

9. Az írás előkészítése      1 óra 

• A helyes test-, kar- és kéztartás megszilárdítása 

 



• Az írógépes és a számítógépes gépírás ügyviteli követelményei 

• Az írógép/számítógép kezeléséhez szükséges alkatrészek ismerete és gyakor-

lati alkalmazásuk 

• Számítógépes gépírásoktató programmal a számítógép és program működési 

elve, használatának bemutatása 

• Balesetvédelem, ergonómiai ismeretek.  

• Ujjtorna. Az ujjak mozgáskoordinációjának fejlesztése 

 

10. A billentyűzet elsajátítása   54 óra 

• Az alaptartásból kiinduló tízujjas vakírással az alapsoron, a felső, az alsó és a 

számsoron levő betűk, számok, jelek, valamint a kezelőbillentyűk tanítása be-

tűkapcsolatokkal, szó- és mondatgyakorlatokkal 

• A váltóbillentyűk helyes használatának megtanítása, begyakoroltatása tulaj-

donnevek, mondatok íratásával 

• Az írásjelek megtanítása, begyakoroltatása – az érvényben levő műszaki irány- 

elvek alapján – célirányosan kialakított mondatok íratásával 

• Az elektronikus írógép, illetve számítógép könnyebb kezelőbillentyűinek be-

mutatása, begyakoroltatása célirányos szövegek íratásával 

Kezelőbillentyűk: pozícionáló, hibajavító billentyűk 

Kiemelési módok: ritkítás, középre írás, vastagítás, aláhúzás, nagybetűs írás 

 

11. A másolási készség megalapozása  16 óra 

• Szócsoportok, sorok, mondatok és kisebb összefüggő szövegek másolása sor-

tartással, ütemes írással 

• Önálló sorkialakítás megtanítása és begyakoroltatása 

• A sorkizárt írásmód megtanítása és begyakoroltatása kisebb szövegek íra-

tásával 

12. Dolgozatírás és dolgozatjavítás    3 óra 

• A megfelelő követelményszint szerint 

 

A számonkérés módjai 
 

 



A gépírási készségszint csupán írásbeli munkán mérhető le. Éppen ezért fontos feladat a pro-

duktum: az írásbeli munkák ellenőrzése. Ezek lehetőségei: 

• munkalapok 

• a dolgozatok 

• rövid terjedelmű dolgozatok ellenőrzése 

 

Értékelés módjai 
 

Csak írásbeli munkák értékelhetők. A tanuló évközi osztályzatokat kap, félévkor és év végén 

a tanulmányi időegység összteljesítménye félévi és év végi osztályzatban realizálódik az el- 

lenőrzőben, illetve a bizonyítványban. 

 

A leütésszám teljesítése esetén: 

   Javítószerkezet nélküli Javítószerkezettel 

 jeles  0,00 – 0,20% hibáig  0,00 – 0,10% hibáig 

 j ó  0,21 – 0,40% hibáig  0,11 – 0,20% hibáig 

 közepes 0,41 – 0,50% hibáig  0,21 – 0,30% hibáig 

 elégséges 0,51 – 0,60% hibáig  0,31 – 0,40% hibáig 

 elégtelen            0,61% hibától             0,41% hibától 

 

 

 

A hibák kategóriái 
 

Egy hibának számít: 

 

53. a papír fordított vagy feltűnően ferde betétele 

54. a lapszél hiánya 

55. a sorok közé írás 

56. az elütés (más billentyű leütése) 

57. a betűcsere 

58. a betűkihagyás  

59. a betűbetoldás 

 



60. a felesleges betű 

61. a hiányzó köz (írásjelek után is) 

62. a felesleges köz (a szó belsejében) 

63. a két leütésnél nagyobb szóköz 

64. a fél kisbetű nagyságánál magasabban vagy mélyebben ütött betű: a „repülőbetű” 

65. a szabálytalan sorköz 

66. a szabálytalan sorkezdés 

67. a szabálytalan sorvégződés (a leghosszabb és a legrövidebb sor között 10 leütésnél na-

gyobb különbség) 

68. sorrontás a lap alján 

69. két sor egymásra írása 

70. a váltózár helytelen használatából eredő, esetleg több szóra terjedő hiba 

71. a kéz hibás alaptartásából eredő, esetleg több szóra terjedő hiba 

72. szakaszkezdési hiba 

73. a kihagyott szó (a dolgozat befejezetlensége esetén is) 

74. a felesleges szó 

75. a megváltoztatott szó 

76. a szórendcsere 

77. a helyesírási hiba 

78. az írásjelhiba 

79. a számítógép helytelen használatából eredő hiba (pl. fölösleges billentyű(k) megnyo-

másával kilépés a magyar nyelvű billentyűzetkiosztásba) 

80. A szabványlevél kisebb formai hibái 

 

Két hibának számít: 

 

10. az átütés 

11. az átikszelés (bármely betűvel vagy jellel való összefüggő átütés) 

12. a sorugrás (a hiány levonásával, ill. a többlet beszámításával, a feleslegesen leírt szö-

vegrészt is javítani kell) 

13. nem számít hibának a nyilvánvalóan gépszerkezeti hibából eredő eltérés 

14. A szabványlevél nagy eltérést mutató formai hibái 

Tankönyv és egyéb segédlet, berendezési tárgyak 

 



 

Kökény Sándor: Gépírás I. tankönyv 

Kökény Sándor: Szöveggyűjtemény a Gépírás I. tankönyvhöz 

Gépírás 2000 számítógépes oktatóprogram 

SzóVilág (a gépírók és gyorsírók szakfolyóirata) 

Magnetofon, hangerősítő, írásvetítő, mikrofon, metronóm 

Vetítővászon, szövegkivetítő (projektor), filctábla 

Billentyűzettábla 

Falióra (másodpercmutatós) 

Szemléltetőképek, eredménytáblák 

Írógép (46 billentyűs, a mindenkori szabványnak megfelelő egységes billentyűelrendezéssel) 

vagy számítógép a fenti paraméterekkel 

Szövegszerkesztő program 

Tanuló- és tanári asztal 

Szék (állítható magasságú, deréktámlás) 

Fülhallgató 

Gépírás, szövegszerkesztés 

 

11. évfolyam, évi 18,5 óra 

 

Évi óraszám: 18,5 óra 

Heti óraszám: 0,5 óra 

Célok 
 

A gépírás tantárgy célja, feladata, hogy a szakirányú képzés igényének megfelelően biztosítsa 

és segítse elő: 

 

• a számítógép szerkezetének és kezelésének ismeretét a szövegszerkesztés szintjén 

• a tízujjas vakíráson alapuló helyes írástechnika elsajátítását, a másolási készség meg-

alapozását, 

• az önálló formaalakítás megalapozását,  

• a levelezési ismeretek megalapozását, 

• iratok, bizonylatok gépírással való elkészítésének megalapozását, 

 



• a gépírás módszertani elsajátításából adódóan jól mérhető módon csökkentse az infor-

matika tantárgy számítógépen végzett műveleteinek idejét, 

• jól mérhető módon gyorsítsa meg a tanulók munkáját az ECDL modulok elsajátítása 

során az adatbeviteli műveletekben. 

 

A gépírás sajátos jellegének megfelelően  

• neveljen pontosságra, megbízhatóságra,  

• segítse a tanulók értékes erkölcsi tulajdonságainak, felelősségtudatának kibonta-

koztatását,  

• fejlessze a tanulók általános és szakmai műveltségét. 

 

Követelmények 
 

Év végén 10 perc alatt legalább 1000 leütésnyi terjedelmű, közepes nehézségű, összefüggő 

ismeretlen szöveg másolása tízujjas vakírással, sortatással.  

Hibahatár: javítószerkezet nélkül: 0,6%, javítószerkezettel: 0,4% 

 

Az előírt dolgozatok tartalma és követelményei 

 

1. dolgozat 

• összefüggő, közepes nehézségű, írógépbetűs ismeretlen szöveg másolása 10 percen át, 

sortartással, 

2. dolgozat 

• összefüggő, közepes nehézségű, írógépbetűs ismeretlen szöveg másolása 10 percen át, 

sortartással 

3. dolgozat 

• összefüggő, közepes nehézségű, írógépbetűs ismeretlen szöveg másolása 10 percen át, 

sortartással 

 

A dolgozatok mennyisége: 

 

Minimum: 900, 950, 1000 leütés 

Tantervi témakörök 

 



 

1. Az írás előkészítése      1 óra 

• A helyes test-, kar- és kéztartás megszilárdítása 

• A számítógépes gépírás ügyviteli követelményei 

• A számítógép kezeléséhez szükséges alkatrészek ismerete és gyakorlati alkal-

mazásuk 

• A szövegszerkesztő program működési elveinek bemutatása 

• Balesetvédelem, ergonómiai ismeretek.  

• Ujjtorna. Az ujjak mozgáskoordinációjának fejlesztése 

 

2. A másolási készség fejlesztése  15,5 óra 

• Az alaptartásból kiinduló tízujjas vakírás sebességének a fokozása az alapso-

ron, a felső, az alsó és a számsoron levő betűk, számok, jelek, valamint a keze-

lőbillentyűk gyors kezelése betűkapcsolatokkal, szó és mondatgya-korlatokkal 

• A váltóbillentyűk kezelésének gyorsasága, begyakoroltatása tulajdonnevek, 

mondatok íratásával 

• Az írásjelek helyes alkalmazása, írásának gyorsasága, begyakoroltatása – az 

érvényben levő műszaki irányelvek alapján – célirányosan kialakított monda-

tok íratásával 

• A számítógép könnyebb kezelőbillentyűinek bemutatása, begyakoroltatása cél-

irányos szövegek íratásával 

• Kezelőbillentyűk: pozícionáló, hibajavító billentyűk 

• Szövegformálás, kiemelési módok: ritkítás, középre írás, vastagítás, aláhúzás, 

nagybetűs írás 

 

3. Dolgozatírás és dolgozatjavítás    2 óra 

• A megfelelő követelményszint szerint 

 

A számonkérés módjai 
 

A gépírási készségszint csupán írásbeli munkán mérhető le. Éppen ezért fontos feladat a pro-

duktum: az írásbeli munkák ellenőrzése. Ezek lehetőségei: 

• munkalapok 

 



• a dolgozatok 

• rövid terjedelmű dolgozatok ellenőrzése 

 

Értékelés módjai 
 

Csak írásbeli munkák értékelhetők. A tanuló évközi osztályzatokat kap, félévkor és év végén 

a tanulmányi időegység összteljesítménye félévi és év végi osztályzatban realizálódik az el- 

lenőrzőben, illetve a bizonyítványban. 

 

A leütésszám teljesítése esetén: 

   Javítószerkezet nélküli Javítószerkezettel 

 jeles  0,00 – 0,20% hibáig  0,00 – 0,10% hibáig 

 j ó  0,21 – 0,40% hibáig  0,11 – 0,20% hibáig 

 közepes 0,41 – 0,50% hibáig  0,21 – 0,30% hibáig 

 elégséges 0,51 – 0,60% hibáig  0,31 – 0,40% hibáig 

 elégtelen            0,61% hibától             0,41% hibától 

 

 

 

 

 

A hibák kategóriái 
Egy hibának számít: 

1. a papír fordított vagy feltűnően ferde betétele 

2. a lapszél hiánya 

3. a sorok közé írás 

4. az elütés (más billentyű leütése) 

5. a betűcsere 

6. a betűkihagyás  

7. a betűbetoldás 

8. a felesleges betű 

9. a hiányzó köz (írásjelek után is) 

10. a felesleges köz (a szó belsejében) 

 



11. a két leütésnél nagyobb szóköz 

12. a fél kisbetű nagyságánál magasabban vagy mélyebben ütött betű: a „repülőbetű” 

13. a szabálytalan sorköz 

14. a szabálytalan sorkezdés 

15. a szabálytalan sorvégződés (a leghosszabb és a legrövidebb sor között 10 leütésnél na-

gyobb különbség) 

16. sorrontás a lap alján 

17. két sor egymásra írása 

18. a váltózár helytelen használatából eredő, esetleg több szóra terjedő hiba 

19. a kéz hibás alaptartásából eredő, esetleg több szóra terjedő hiba 

20. szakaszkezdési hiba 

21. a kihagyott szó (a dolgozat befejezetlensége esetén is) 

22. a felesleges szó 

23. a megváltoztatott szó 

24. a szórendcsere 

25. a helyesírási hiba 

26. az írásjelhiba 

27. a számítógép helytelen használatából eredő hiba (pl. fölösleges billentyű(k) megnyo-

másával kilépés a magyar nyelvű billentyűzetkiosztásba) 

28. A szabványlevél kisebb formai hibái 

 

Két hibának számít: 

1. az átütés 

2. az átikszelés (bármely betűvel vagy jellel való összefüggő átütés) 

3. a sorugrás (a hiány levonásával, ill. a többlet beszámításával, a feleslegesen leírt szö-

vegrészt is javítani kell) 

4. nem számít hibának a nyilvánvalóan gépszerkezeti hibából eredő eltérés 

5. A szabványlevél nagy eltérést mutató formai hibái 

 

Tankönyv és egyéb segédlet, berendezési tárgyak 

 

Kökény Sándor: Gépírás II. tankönyv 

Kökény Sándor: Szöveggyűjtemény a Gépírás I. tankönyvhöz 

 



Gépírás 2000 számítógépes oktatóprogram 

SzóVilág (a gépírók és gyorsírók szakfolyóirata) 

Magnetofon, hangerősítő, írásvetítő, mikrofon, metronóm 

Vetítővászon, szövegkivetítő (projektor), filctábla 

Billentyűzettábla 

Falióra (másodpercmutatós) 

Szemléltetőképek, eredménytáblák 

Szövegszerkesztő program 

Tanuló- és tanári asztal 

Szék (állítható magasságú, deréktámlás) 

Fülhallgató 

Ön- és társismeret 
 

10. évfolyam, évi 74 óra 
Bevezetés 

 
Az ön és társadalomismeret tantárgy oktatásának egyik alapvető célja, hogy a tanulók képesek 

legyenek együttműködni a csoporttal, megismerni a csoportmunka szabályit, legyenek képe-

sek annak alkalmazására.  

A tantárgy központjában a társas kapcsolatokat segítő és zavaró jelenségek felismerése, gya-

korlása és a szerepjátékok alkalmazása áll. Az önismeret-fejlesztő gyakorlatok útján a tanulók 

megtanulják a tárgyilagos emberiséget jelentőségét és elsajátítják a konfliktuskezelés képes-

ségét. 

 

A tantárgy a szakmai tanulmányi modul gyakorlati részét képezi, a 10. évfolyamon a belügyi 

rendészeti szakmai alapozó oktatásban tölti be a szerepét. 

Célok 
 

• A tanulók sajátítsák el a tudatos emberi kapcsolatok kialakítását. 

• Ismerjék fel a szakterületen leggyakrabban előforduló személyközi kapcsolatokat. 

• Tanulják meg értékelni az adekvát emberi kapcsolataikat. 

• Fejlessze a tanulók személyiségét és személyközi kapcsolataikat 

• Járuljon hozzá a tanulók erkölcsiségének pozitív irányú fejlesztéséhez 

 



• Legyenek tájékozottak a személyközi kapcsolatokban előforduló konfliktus- és prob-

lémamegoldó technikákban.  

Követelmények 

 

• A tanulók a csoportmunka szabályainak betartásával tudjanak együttműködni a cso-

port tagjaival. 

• Ismerjék fel az önismereti komponenseit és az emberismeret csapdáit, a társas kapcso-

latokat zavaró jelenségeket, tudják felsorolni a kapcsolatokat elősegítő tényezőket. 

• Tudják felsorolni a kapcsolatokat elősegítő tényezőket. 

• Legyenek képesek érzékelni a saját pszichohigiénés állapotukat.  

• Tanulják meg elemezni és értékelni a társas kapcsolataikban előforduló helyzeteket, 

viszonyokat.  

• Sajátítsák el a konfliktus- és problémamegoldó technikákat. 

• Tudjanak alkalmazkodni a különböző élethelyzetekhez. 

• Tanuljanak meg hatékonyan részt venni az önsegítő csoport munkájában. 

 

 

Tantervi témakörök 

 

I.  Jégtörő gyakorlatok     (4 óra) 

 

1. Együttműködés a csoporttal 

 

II.  Az önismeret forrásai     (12 óra) 

 

3. Az önismeret fogalma, lényege, történeti áttekintése 

4. Az önismereti csoportmunka szabályai 

      3. Fikció, játék, realitás a lélektani csoportmunka során 

 

III.  Az önismeret komponensei    (20 óra) 

 

4. Az önismereti kerék és a Johari-ablak 

 



5. A tanulás és az önismeret összefüggései 

6. A hiányos önismeret okai és következményei 

7. A képességek szerepe a pályaválasztásban 

8. A változás és változtatás szükségessége 

 

IV.  Önismeret-fejlesző gyakorlatok   (22 óra) 

 

3.  Szerep, norma, indulatáttétel, interakció 

4. A csoportfejlődés fázisai 

5. Testkép énkép, énideál 

6. Az interperszonális készségek és személyiségtulajdonságok 

7. Konfliktus, konfliktuskezelési technikák 

 

V.  Társismeret      (12 óra) 

 

6.  A tárgyilagos emberismeret jelentősége és feltételei 

7. A társas kapcsolatokat elősegítő és zavaró jelenségek. 

8. Az empátia 

 

Féléves, év végi írásbeli vizsgadolgozat:    (4 óra) 

 

Értékelés módjai 
• Szóbeli összefüggő feleletek,  

• Egyéni beszámolók,  

• Félévzáró írásbeli dolgozatok, 

• Tesztlapok kitöltése témakörönként, 

• Fogalmak, történések számonkérése témakörönként. 

 

 

Tankönyv és egyéb segédlet 

• Sallai Éva – Szekszárdi Éva: Emberi kapcsolatok  

• A témához aktuálisan kapcsolódó CD-k, diasorozatok, szöveggyűjtemények, 

• Internet, számítógép 

 



• Magnetofon 

• Projektor 

• CD-lejátszó 

•  A témához aktuálisan kapcsolódó CD-k, szakmai folyóiratok, kiadványok 

 
A rendészeti pályák világa 

 
10. évfolyam,  évi  37 óra 

Bevezetés 

 
Az ön és társadalomismeret tantárgy oktatásának egyik alapvető célja, hogy a tanulók képesek 

legyenek ismertetni a szakmacsoporthoz tartozó különböző gazdálkodó szervezetekben folyó 

szolgáltatási alaptevékenységeket, munkavédelmi, higiéniai feladatokat.  

 

A tantárgy központjában áll továbbá a pályákról az egyéni és csoportos adatgyűjtés, az ember 

és a pálya megfelelése, gyakorlás szerepjátékokban, elemzés. 

  

A tantárgy a szakmai tanulmányi modul gyakorlati részét képezi, a 10. évfolyamon a belügyi 

rendészeti szakmai alapozó oktatásban tölti be a szerepét. 

Célok 
 

• Járuljon hozzá a tanulók pálya- és szakmaválasztási érettségének kialakításához. 

• Segítse a tanulókat a pályaválasztási döntésükben. 

• Megismerjék a szakmacsoporthoz tartozó szolgáltatási alaptevékenységeket, munka-

védelmi, higiéniai feladatokat. 

Követelmények 

 

• A tanulók a megadott szempontok alapján ismerjék a szakmacsoporthoz tartozó pá-

lyák jellemzőit. 

• Tudják összeegyeztetni az önismeretre alapozott pályaelképzeléseiket a pályaelvárá-

sokat. 

 



• Legyenek képesek egyeztetni a választott szakmacsoport elvárásait egyéni képessége-

ikkel 

Tantervi témakörök 

 

I.  A rendészeti pályák ismerete      (8 óra) 

 

1. A pályaismeret elvei, szempontjai 

2. Pályaképek, pályatükör 

 

II.  A helyes pályaválasztás feltételei     (18 óra) 

 

5. A pálya és személyiség 

6. A pályaelvárások jellemzői 

7. Társadalmi és csoporthatások a pályaválasztásban 

      4. A képességek szerepe 

 

III.  Tájékozódás a pályaválasztási lehetőségekről   (7 óra) 

 

9. A szakmák, foglalkozások társadalmi presztízse és vonzereje 

 

 

Féléves, év végi írásbeli vizsgadolgozat:      (2 óra) 

 

Értékelés módjai 
• Szóbeli összefüggő feleletek,  

• egyéni beszámolók,  

• félévzáró írásbeli dolgozatok, 

• tesztlapok kitöltése témakörönként, 

• fogalmak, történések számonkérése témakörönként. 

 

 

Tankönyv és egyéb segédlet 

 



• Dr. Sóti Kálmán - Dr. Kiss Géza - Dr. Takács Brigitta: Belügyi rendészeti ismeretek I. 

• Magnetofon 

• Projektor 

• CD-lejátszó 

•  A témához aktuálisan kapcsolódó CD-k, szakmai folyóiratok, kiadványok 

• Internet, számítógép 

 

 

 

Belügyi rendészeti alapismeretek 
 

11. évfolyam, évi 111 óra  
 

74 óra elmélet 

37 óra gyakorlat 

Bevezetés 

 
A belügyi rendészeti ismeretek tantárgy a rendészeti szakmák iránt érdeklődő tanulóknak – a 

közismereti tárgyak elsajátítása mellett – olyan speciális ismereteket nyújt, amelyekkel pálya-

választásuk megalapozottabbá válik. Erősödik motivációs bázisuk, ezzel elkerülhetővé válik a 

hibás pályaválasztás, mérsékelhető a későbbi pályaelhagyás. A tanulók megismerik a rendé-

szeti szakmákra és életpályákra jellemző munkatevékenységeket, az e területeken dolgozók 

előtt álló perspektívákat. Ezáltal erősödik a rendészeti szervek presztízse, a bűn- és baleset-

megelőzés társadalmi bázisa. A képzésben résztvevők jogi és állampolgári ismeretei kibővül-

nek és elmélyülnek, ami megerősíti a felelős állampolgári magatartást. 

 

A tantárgy olyan képességeket fejleszt, melyek erősítik a pályaalkalmasságot. Fontos szerepet 

játszik az önismeret és a kommunikációs képességek fejlesztése, a megfelelő fizikai kondici-

onáltság kialakítása. 

 

A tantárgy központjában a felsoroltakon kívül az egyes rendészeti szervek munkájának meg-

ismerése áll; olyan szakmai ismeretek elsajátítása, melyeknek segítségével kialakul, illetve 

erősödik a pályakép, a motiváció; felkészítés a középszintű érettségi vizsgára. 

 

 



A tantárgy a szakmai tanulmányi modul elméleti és gyakorlati részét képezi, a 11. évfolyamon 

a belügyi rendészeti szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatásban van kiemelkedően 

fontos szerepe. 

Célok 
 

• A tanulók legyenek motiváltak a belügyi rendészeti pálya iránt. 

• Sajátítsák el az előítéletektől mentes emberi kapcsolatok kialakítását. 

• Ismerjék meg a főbb rendészeti, rendvédelmi alapfogalmakat, azok összefüggéseit az 

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, valamint az Önkormányzati és Területfej-

lesztési Minisztérium alá tartozó rendészeti szervek működésének általános elveit, 

szabályait, irányítását, feladatrendszerét, általános szervezeti felépítését, szolgálati ta-

gozódásukat, humán erőforrásait, valamint szolgálati, kényszerítő, illetve egyéb esz-

közeit, mai magyar társadalomban élők életszemléletét. 

• Ismerjék meg a szolgálati, kényszerítő, illetve egyéb alapvető eszközök használatára 

vonatkozó főbb rendelkezéseket. 

• Ismerjék fel a szabálysértési és bűncselekményi tényállásokat.  

• Sajátítsák el a szabálysértési és bűncselekményi tényállásokat, valamint a további in-

tézkedési kötelezettség alá tartozó eseteket.  

Követelmények 

 

• A tanulók munkájuk során képesek legyenek a meghatározni a rendészeti szervek sze-

repét a társadalomban 

• Képesek legyenek a rendészeti szerveket egymástól megkülönböztetni, megfogalmaz-

ni azonosságukat és különbözőségüket  

• Tudják ismertetni a belügyi rendészeti szervek feladatait, szervezetét, erőit, eszközeit, 

leírni a rendészeti szervek tevékenységét meghatározó legfontosabb alapelveket, nor-

mákat, majd azokkal azonosulni 

• Tanulják meg megmagyarázni a rendészet filozófiáját értelmezni a szakmai feladatok 

ellátásakor érvényesülő jogokat, kötelességeket 

• Képesek legyenek a mindennapi életből vett példákat elméleti ismereteikkel összekap-

csolni, megválasztani az elsősegélynyújtáshoz, a terepen történő tájékozódáshoz 

 



• Tanulják meg célszerűen használni a szakmai feladatok ellátásához szükséges eszkö-

zöket, azokat elvégezni az elsősegélynyújtáshoz 

• Sikeresen oldják meg a terepen való tájékozódáshoz kapcsolódó gyakorlati feladatokat 

• Tanulják meg meghatározni a jogellenes cselekményekkel szembeni eljárást a társada-

lomban, értelmezni az alapvető szabálysértési és bűncselekményfajtákat 

• Tudják megnevezni az állampolgárok feladatát egy bűncselekmény felfedezése kap-

csán. 

 

 

. 

 

Tantervi témakörök 

 

I. Rendészet         (35 óra) 

         

1.1A rend, a közrend (belső rend), a határrend fogalma 

1.2 A biztonság, a nemzetbiztonság és a közbiztonság fogalma 

1.3 A rendvédelem, a közrend és a közbiztonság védelmének, az államhatár  

rendje védelmének fogalma 

1.4 A katasztrófavédelem és a polgári védelem fogalma 

1.5 A rendészet szervei 

2.  Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (a továbbiakban: IRM) rendészeti szervek 

általános jellemzése   

    2.1 Az egyes minisztériumok irányítása alá tartozó rendészeti szervek     mű-

ködését meghatározó főbb jogszabályok 

    2.2  A rendészeti szervek rendeltetése, jogállása és feladatai 

2.3  A Rendőrség és a katasztrófavédelem szervezeti felépítése, erői (személyi 

állománya) és eszközei 

3.  A rendészeti szervek kialakulása 

 

 



II. A szakmai tevékenység területei,  

az egyes szervek működése és irányítása   (38 óra) 

 

1.1  A rendészeti szervek szolgálati tagozódása, szakmai tevékenységének   te-

rületei, az Európai Uniós tagságból és a Schengeni térséghez való csatlako-

zásból adódó feladatok. 

           1.2  A Rendőrség és a katasztrófavédelem működésének általános elvei és  

szabályai. 

   1.3  A rendészeti szervek irányítása és vezetése. 

  2.  Intézkedések és kényszerítő eszközök 

           2.1  A rendőri intézkedések és alkalmazásuk alapvető szabályai 

           2.2  A kényszerítő eszközök és alkalmazásuk alapvető szabályai 

  3.  A katasztrófák felosztása 

           3.1  A katasztrófák felosztása, csoportosítása 

  4.   Együttműködés, kapcsolatok és szolgálati tevékenységek 

   4.1  A rendészeti szervek együttműködése, kapcsolata a társadalmi szervekkel,  

szervezetekkel, a lakossággal és a civil kontroll 

   4.2  A rendészeti szervek filozófiája 

   4.3  A Rendőrség által alkalmazott őr-járőrszolgálati formák és tevékenységek, 

azok jellemzői 

   4.4  A katasztrófavédelem tevékenysége és jellemzői 

   4.5  A katasztrófavédelem tevékenysége az egyes katasztrófahelyzetekben 

 

III.   A személyzeti, munkaügyi és szociális tevékenység  (32 óra) 

 

1.1  Az egyes rendészeti szervek tagjává válásának feltételei  

1.2  Az egyes rendészeti szervek tagjait megillető alapvető pénzügyi és anyagi    

járandóságok, szociális juttatások 

  2.   Szolgálattal összefüggő jogok és kötelességek 

  2.1  A személyi állomány szolgálatellátással összefüggő jogai és kötelességei 

         2.2  A személyi állománnyal szemben támasztott társadalmi elvárások, jogi,    

szakmai és etikai követelmények 

 



            2.3  A hivatásos állomány alapvető jogainak korlátozása 

 

  3.  A környezet-, a munka- és egészségvédelem 

  3.1  A környezet-, munka- és egészségvédelem célja, feladatai 

3.2  Az elsősegélynyújtás alapelvei, az eszméletvesztés, mérgezés, vérzés, tö-

rés, égési sérülés elsődleges ellátásának gyakorlati feladatai 

  4.  A szolgálati érintkezés 

  4.1  Rendfokozatok és állománycsoportok 

  4.2  Fegyelmi és függőségi viszonyok 

  4.3  A szolgálati érintkezés főbb szabályai 

 5.  Az alaki magatartás 

  5.1  Az alakiság jelentősége 

  5.2  A főbb alaki elvárások és követelmények 

 

Írásbeli számonkérések, féléves, év végi írásbeli vizsgadolgozat:   (6 óra) 

 

Értékelés módjai 
• Szóbeli összefüggő feleletek,  

• egyéni beszámolók,  

• félévzáró írásbeli dolgozatok, 

• tesztlapok kitöltése témakörönként, 

• fogalmak, történések számonkérése témakörönként. 

 
Tankönyv és egyéb segédlet 

 
• Belügyi rendészeti ismeretek II-III., Dr. Sóti Kálmán, Dr. Kiss Géza, Dr. Takács 

Brigitta 

• Móritz Emil – Krauzer Ernő: Közrendvédelmi ismeretek I-IV.  

• Dr. Pokker István: Belügyi rendészeti ismeretek munkafüzet II.  

• Internet, számítógép 

 



• Magnetofon 

• Projektor 

• CD-lejátszó 

•  A témához aktuálisan kapcsolódó CD-k, szakmai folyóiratok, kiadványok 

 
12. évfolyam, évi 96 óra  

 
64 óra elmélet 
32 óra gyakorlat 
 
 
 
Bevezetés 

 
A belügyi rendészeti ismeretek tantárgy a rendészeti szakmák iránt érdeklődő tanulóknak – a 

közismereti tárgyak elsajátítása mellett – olyan speciális ismereteket nyújt, amelyekkel pálya-

választásuk megalapozottabbá válik. Erősödik motivációs bázisuk, ezzel elkerülhetővé válik a 

hibás pályaválasztás, mérsékelhető a későbbi pályaelhagyás. A tanulók megismerik a rendé-

szeti szakmákra és életpályákra jellemző munkatevékenységeket, az e területeken dolgozók 

előtt álló perspektívákat. Ezáltal erősödik a rendészeti szervek presztízse, a bűn- és baleset-

megelőzés társadalmi bázisa. A képzésben résztvevők jogi és állampolgári ismeretei kibővül-

nek és elmélyülnek, ami megerősíti a felelős állampolgári magatartást. 

 

A tantárgy olyan képességeket fejleszt, melyek erősítik a pályaalkalmasságot. Fontos szerepet 

játszik az önismeret és a kommunikációs képességek fejlesztése, a megfelelő fizikai kondici-

onáltság kialakítása. 

 

A tantárgy központjában a felsoroltakon kívül az egyes rendészeti szervek munkájának meg-

ismerése áll; olyan szakmai ismeretek elsajátítása, melyeknek segítségével kialakul, illetve 

erősödik a pályakép, a motiváció; felkészítés a középszintű érettségi vizsgára. 

 

A tantárgy a szakmai tanulmányi modul elméleti és gyakorlati részét képezi, a 11. évfolyamon 

a belügyi rendészeti szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatásban van kiemelkedően 

fontos szerepe. 

Célok 
 

 



• A tanulók legyenek motiváltak a belügyi rendészeti pálya iránt. 

• Sajátítsák el az előítéletektől mentes emberi kapcsolatok kialakítását. 

• Ismerjék meg a főbb rendészeti, rendvédelmi alapfogalmakat, azok összefüggéseit az 

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, valamint az Önkormányzati és Területfej-

lesztési Minisztérium alá tartozó rendészeti szervek működésének általános elveit, 

szabályait, irányítását, feladatrendszerét, általános szervezeti felépítését, szolgálati ta-

gozódásukat, humán erőforrásait, valamint szolgálati, kényszerítő, illetve egyéb esz-

közeit, mai magyar társadalomban élők életszemléletét. 

• Ismerjék meg a szolgálati, kényszerítő, illetve egyéb alapvető eszközök használatára 

vonatkozó főbb rendelkezéseket. 

• Ismerjék fel a szabálysértési és bűncselekményi tényállásokat.  

• Sajátítsák el a szabálysértési és bűncselekményi tényállásokat, valamint a további in-

tézkedési kötelezettség alá tartozó eseteket.  

Követelmények 

 

• A tanulók munkájuk során képesek legyenek a meghatározni a rendészeti szervek sze-

repét a társadalomban 

• Képesek legyenek a rendészeti szerveket egymástól megkülönböztetni, megfogalmaz-

ni azonosságukat és különbözőségüket  

• Tudják ismertetni a belügyi rendészeti szervek feladatait, szervezetét, erőit, eszközeit, 

leírni a rendészeti szervek tevékenységét meghatározó legfontosabb alapelveket, nor-

mákat, majd azokkal azonosulni 

• Tanulják meg megmagyarázni a rendészet filozófiáját értelmezni a szakmai feladatok 

ellátásakor érvényesülő jogokat, kötelességeket 

• Képesek legyenek a mindennapi életből vett példákat elméleti ismereteikkel összekap-

csolni, megválasztani az elsősegélynyújtáshoz, a terepen történő tájékozódáshoz 

• Tanulják meg célszerűen használni a szakmai feladatok ellátásához szükséges eszkö-

zöket, azokat elvégezni az elsősegélynyújtáshoz 

• Sikeresen oldják meg a terepen való tájékozódáshoz kapcsolódó gyakorlati feladatokat 

• Tanulják meg meghatározni a jogellenes cselekményekkel szembeni eljárást a társada-

lomban, értelmezni az alapvető szabálysértési és bűncselekményfajtákat 

 



• Tudják megnevezni az állampolgárok feladatát egy bűncselekmény felfedezése kap-

csán. 

 

 

 

 

Tantervi témakörök 
 

I.  A tereptan alapjai       (18 óra) 

         

 1.1 A terep fogalma, fajtái, jellemzői, a világtájak meghatározása  

 1.2 A térkép fogalma, fajtái, méretaránya 

 1.3 A térképi jelek és jelzések. A térkép tájolása. 

  

  2.   A terepen történő tájékozódás  

2.1 A tájékozódás fogalma, szerepe az ember és a rendészeti szervek tevékeny-

ségében 

  2.2  Az iránytű, a tájoló és a távcső használata 

2.3  A közúthálózat számozása, a közúti gépjárművek országjelzései, a magyar 

rendszámtáblák ismertető jegyei 

 

III. A jogellenes cselekmények     (87 óra) 

 

 1.1  A jogellenes cselekmények értelmezése, felosztása 

 

 1.2  A jogellenes cselekményekkel szembeni fellépést meghatározó jogsza-

bályok 

  2.  Szabálysértési alapismeretek 

2.1  A szabálysértés fogalma, elkövetői, a felróhatóság és a felróhatósági aka-

dályok 

 



  2.2  Az elkövetőkkel szemben alkalmazható szankciók 

2.3  A szabálysértési ügyekben eljáró hatóságok és az eljárásban résztvevő 

személyek 

2.4  A szabálysértési eljárás szakaszai, lefolytatásának rendje, főbb szabályai 

2.5  A Rendőrség tevékenysége során előforduló főbb szabálysértési tényállás-

ok köznapi  értelmezése, gyakorlati jellemzői 

 

 3.  Bűncselekményi alapismeretek 

3.1  A bűncselekmény fogalma, felosztása, elkövetői 

3.2  A tényállások fajtái, az általános törvényi tényállás szerkezete 

3.3  A büntethetőségi akadályok 

3.4  Az elkövetőkkel szemben alkalmazható szankciók 

  4.  Az elkövető és az áldozat 

           4.1  A Rendőrség tevékenysége során előforduló leggyakoribb bűncselekmé-

nyek köznapi értelmezése, gyakorlati jellemzői  

  5.   Az egyes bűncselekmény típusok kriminológiai jellemzői 

  6.  Nyomozási alapismeretek 

6.1  A büntetőeljárás elvei 

6.2  A büntető ügyekben eljáró hatóságok, az eljárásban résztvevő személyek 

6.3  A büntetőeljárás szakaszai 

6.4  A bűncselekmény nyomozása során alkalmazható krimináltechnikai esz-

közök 

6.5  A büntetőeljárási cselekmények és az azokkal kapcsolatos krimináltaktikai 

ajánlások,   módszerek 

 

 

Írásbeli számonkérések, féléves, év végi írásbeli vizsgadolgozat:   (6 óra) 

 

Értékelés módjai 

 



• Szóbeli összefüggő feleletek 

• egyéni beszámolók 

• félévzáró írásbeli dolgozatok 

• tesztlapok kitöltése témakörönként 

• fogalmak, történések számonkérése témakörönként 

 

Tankönyv és egyéb segédlet 

• Belügyi rendészeti ismeretek II-III., Dr. Sóti Kálmán, Dr. Kiss Géza, Dr. Takács 

Brigitta 

• Móritz Emil – Krauzer Ernő: Közrendvédelmi ismeretek I-IV. 

• Dr. Pokker István: Belügyi rendészeti ismeretek munkafüzet II. 

• Internet, számítógép 

• Magnetofon 

• Projektor 

• CD-lejátszó 

•  A témához aktuálisan kapcsolódó CD-k, szakmai folyóiratok, kiadványok 

 

Önvédelmi alapismeretek 
 

11. évfolyam, évi 74 óra  
Bevezetés 

 
A tantárgy olyan képességeket fejleszt, melyek erősítik a pályaalkalmasságot. Fontos szerepet 

játszik a nyílt készségek fejlesztése az önvédelmen keresztül a különböző küzdősportok tech-

nikai elsajátításának kialakításáig.   

 

A tantárgy központjában a felsoroltakon kívül az egyes küzdősportok megismerése áll; olyan 

szakmai ismeretek elsajátítása, melyeknek segítségével kialakul, illetve erősödik a pályakép, a 

motiváció. 

 

A tantárgy a szakmai tanulmányi modul elméleti és gyakorlati részét képezi, a 11. évfolyamon 

a belügyi rendészeti szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatásban van kiemelkedően 

fontos szerepe. 

 



Célok 

• A tanulók legyenek motiváltak a belügyi rendészeti pálya iránt. 

• Sajátítsák el az előítéletektől mentes emberi kapcsolatok kialakítását. 

• Ismerjék és tudják alkalmazni a küzdősportok etikai szabályait. 

• Tudják alkalmazni az ismereteiket a konfliktusok megoldására 

Követelmények 

 

• A tanulók munkájuk során képesek legyenek a meghatározni a rendészeti szervek sze-

repét a társadalomban. 

• Ismerjék és tanulják meg alkalmazni az önvédelmi fogásokat. 

• Képesek legyenek alkalmazni támadások esetén a célszerű elhárítás technikai elemeit. 

• Tanulják meg alkalmazni a több támadó elleni védekezés taktikáját. 

• Tudják alkalmazni az elvezetések módjait. 

 

Tantervi témakörök 

 

I. Küzdősportok (dzsúdó, boksz, karate)     (10 óra) 

         

1.1 A küzdősportok szabályainak ismertetése 

1.2 A fizikum fejlesztése 

1.3 A technika és a taktika fontossága 

1.4 Az étrend 

1.5 A frissítőszerek   

1.6 Dopping 

1.7 Az edzőküzdelem, küzdelem 

 

II. Dzsúdó önvédelmi technikák        (20 óra) 

 

1.1 Esések, eséstechnika 

1.2 Leszorítások 

1.3 Karfeszítések 

 



1.4 Lábdobások 

1.5 Testdobások 

1.6 Elvezető fogások 

   

 

III.  Karate önvédelmi technikák      (20 óra) 

 

1.1 Alapállások, mozgások alapállásokban 

1.2 Küzdőállások 

1.3 Esések, eséstechnika 

1.4 Ütések 

1.5 Hárítások 

1.6 Kombinációk (ütés-hárítás) 

 

III.  Boksz önvédelmi technikák      (20 óra) 

 

1.1  Alapállások, mozgások alapállásokban 

1.2  Küzdőállások 

1.3  Elhajlások 

1.4  Ütések 

1.5  Védekezések 

1.6  Kombinációk (ütés-hárítás) 

 

Gyakorlati számonkérések       (4 óra) 

 

Értékelés módjai 

• Bemutatások alapján 

• Folyamatos küzdelem alapján 
Tankönyv és egyéb segédlet 

• Balogh László - Kiss Mihály - Palya József - Retezár Imre - Schwajda Béla: RBV 

alapismeretek  

• A témához aktuálisan kapcsolódó CD-k 

• Internet, számítógép 

 



• Tatami 

• Bokszzsákok, -kesztyűk 

• Speciális testvédő felszerelések, kimonó 

• Kondicionáló gépek 

12. évfolyam, évi 74 óra  
Bevezetés 

 
A tantárgy olyan képességeket fejleszt, melyek erősítik a pályaalkalmasságot. Fontos szerepet 

játszik a nyílt készségek fejlesztése az önvédelmen keresztül a különböző küzdősportok tech-

nikai elsajátításának kialakításáig.   

 

A tantárgy központjában a felsoroltakon kívül az egyes küzdősportok megismerése áll; olyan 

szakmai ismeretek elsajátítása, melyeknek segítségével kialakul, illetve erősödik a pályakép, a 

motiváció. 

 

A tantárgy a szakmai tanulmányi modul elméleti és gyakorlati részét képezi, a 11. évfolyamon 

a belügyi rendészeti szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatásban van kiemelkedően 

fontos szerepe. 

Célok 
 

• A tanulók legyenek motiváltak a belügyi rendészeti pálya iránt. 

• Sajátítsák el az előítéletektől mentes emberi kapcsolatok kialakítását. 

• Ismerjék és tudják alkalmazni a küzdősportok etikai szabályait. 

• Tudják alkalmazni az ismereteiket a konfliktusok megoldására 

Követelmények 

 

• A tanulók munkájuk során képesek legyenek a meghatározni a rendészeti szervek sze-

repét a társadalomban. 

• Ismerjék és tanulják meg alkalmazni az önvédelmi fogásokat. 

• Képesek legyenek alkalmazni támadások esetén a célszerű elhárítás technikai elemeit. 

• Tanulják meg alkalmazni a több támadó elleni védekezés taktikáját. 

• Tudják alkalmazni az elvezetések módjait. 

 



 

 

Tantervi témakörök 

 

 

I. Dzsúdó önvédelmi technikák        (24 óra) 

 

1.7 Esések, eséstechnika 

1.8 Leszorítások 

1.9 Karfeszítések 

1.10Lábdobások 

1.11Testdobások 

1.12Elvezető fogások 

1.13Árnyékolás 

 

II.  Karate önvédelmi technikák  

          (18 óra) 

1.7 Ütéskombinációk 

1.8 Hárítás, és védekezés kombinációja 

1.9 Kombinációk (ütés-hárítás) 

1.10Árnyékolás 

  

III.  Boksz önvédelmi technikák      (21 óra) 

 

1.7 Elhajlásos kombinációk 

1.8  Ütéskombinációk 

1.9  Védekezések, támadások kombinációja 

1.10  Kombinációk (ütés-hárítás) 

1.11  Árnyékolás 

IV.  Intézkedések technikája, taktikája     (7 óra) 

 

1.1 Szabadulások 

1.2 Segítségadás 

 



 

Gyakorlati számonkérések       (4 óra) 

Értékelés módjai 

• Bemutatások alapján 

• Folyamatos küzdelem alapján 

 
Tankönyv és egyéb segédlet 

• Balogh László -  Kiss Mihály - Palya József - Retezár Imre Schwajda Béla: RBV 

alapismeretek  

• A témához aktuálisan kapcsolódó CD-k 

• Internet, számítógép 

• Tatami 

• Bokszzsákok, -kesztyűk 

• Speciális testvédő felszerelések, kimonó 

• Kondicionáló gépek 

 

 

Pszichológiai alapismeretek 
 

11. évfolyam, évi 37 óra 
Bevezetés 

 
A pszichológia tantárgy oktatásának egyik alapvető célja, hogy a tanulók konkrét ismereteket 

és tapasztalatokat szerezzenek saját lelki jelenségeikről és személyiségükről, valamint tudják 

alkalmazni az elsajátított pszichológiai alapfogalmakat és szakkifejezéseket a későbbi tanul-

mányaik során.  

 

A tantárgy központjában részben új ismeretek befogadásához megkívánt tanulás, az általános 

lélektantól kezdődően a személyiség és fejlődéslélektanig bezárólag a pszichológia alapfo-

galmainak és törvényszerűségeinek az elsajátítása áll.  

 

A tantárgy a szakmai tanulmányi modul elméleti részét képezi, a 11. évfolyamtól kezdve a 

belügyi rendészeti szakmai alapozó oktatásban van kiemelkedően fontos szerepe. 

 



Célok 
 

• A tananyag elsajátításával a diákok ismerjék meg a személyiségüket. 

• A tanulók szerezzenek konkrét ismereteket, tapasztalatokat a lelki jelenségekről. 

• Sajátítsa el a pszichológiai alapfogalmakat és szakkifejezéseket. 

• Ismerjék meg a pszichológia törvényszerűségeit. 

• Készítse fel a tanulókat az önálló és csoportban történő munkavégzésre. 

• Kiteljesedik a saját vélemény kifejezésének igénye. 

• Hozzájárul a szociális összetartozás-tudathoz. 

• A tanulás szervezeti szemlélete fejlődik. 

Követelmények 

 

• A tanulók ismerjék meg az emberi pszichikum filogenetikus - ontogenetikus fejlődé-

sének folyamatában meglévő törvényszerűségeket, tulajdonságokat és jellegzetessége-

ket. 

• Ismerjék meg a pszichológia biológiai és szociális összefüggéseit. 

• Tudják alkalmazni megszerzett ismereteiket az életkorok vonatkozásában. 

• Képesek legyenek felidézni az alapvető általános és személyiség-lélektani alapfogal-

makat. 

• Tanulják meg felismerni, besorolni, osztályozni az egyes lelki jelenségeket és szemé-

lyiségdimenziókat. 

• Tudjanak tapasztalatokat szerezni saját lelki jelenségeikről és azok működéséről. 

• A tanulók tudják meghatározni az érés és a fejlődés törvényszerűségeit. 

• Ismerjék meg a szenzomotoros és kognitív fejlődés menetét. 

• A tantárgy tanulása során ismerjék meg a szocializáció legfontosabb területeit, tudják 

megmagyarázni a fejlődést befolyásoló szerepét. 

• Sajátítsák el a motiváció, érzelem és az akarat fejlődésének lényegét, a tanulás visel-

kedésmódosító szerepét. 

 . 

 

Tantervi témakörök 
 

 



 

I. Általános lélektan       (9 óra) 

 

1. Bevezetés az általános lélektanba 

1.1 Érzékelés észlelés 

1.2 Figyelem, álom , ábránd 

1.3 A tanulás – tudás 

1.4 Az emlékezet és a képzelet 

2. A gondolat-trivium 

2.1 A gondolkodás, intelligencia és kreativitás 

2.2 Motiváció, érzelem 

 

II.  Személyiség lélektan       (12 óra) 

 

1. A személyiség-lélektan alapfogalmai 

1.1 A személyiség összetevői és ezek összefüggései 

1.2 Az érdek, érték, érdeklődés, képesség 

1.3 Irányulás és indítékok 

1.4 Eszmények, világnézet, meggyőződés, attitűd 

1.5 Személyiségtipológia és temperamentum 

1.6 A jellem és jellemszerkezet 

1.7 A stílus, személyiségprofil 

1.8 Az érett személyiség kritériumai 

 

III. Fejlődéslélektan       (14 óra) 

 

1. Az érés és a fejlődés fogalma, törvényszerűségei 

1.1 A kognitív és a szenzoros mechanizmusok fejlődése 

1.2  A tanulás mint viselkedésmódosulás 

1.3 Az érzelmi-akaratiélet fejlődése 

1.4 A születés előtti fejlődés 

1.5 Az újszülött- és csecsemőkor fejlődéslélektana 

1.6 A kisgyermek és az óvodás pszichés jellemzői 

1.7 A kisiskolás- és pubertáskor 

 



1.8 A pubertás és ifjúkor jellemzői 

1.9 A felnőttkor, öregedés, öregkor, aggkor 

     2. A szocializáció főbb területei  

 

Féléves, év végi írásbeli vizsgadolgozat:     (2 óra) 

 

Tesztszerű felmérő dolgozat, mely alapján vizsgáljuk a tanuló pszichológiai tudását.  

 

Értékelés módjai 
 

• Szóbeli összefüggő feleletek,  

• egyéni beszámolók,  

• félévzáró írásbeli dolgozatok, 

• tesztlapok kitöltése témakörönként, 

• fogalmak, történések számonkérése témakörönként. 

 

Tankönyv és egyéb segédlet 

• Keményné dr. Pálffy Katalin: Bevezetés a pszichológiába  

• A témához aktuálisan kapcsolódó CD-k, diasorozatok, szöveggyűjtemények 

• Internet, számítógép 

• Magnetofon 

• Projektor 

• CD-lejátszó 

 
 

 



 
Tanirodai gyakorlatok 

 
11. évfolyam, évi 18, 5 óra 

Bevezetés 

 
A tantárgy tanulásával megismerik az ügyvitellel kapcsolatos alapfogalmakat, a kultúrált ügy-

intézési technikákat, a különböző okmányok és ügyviteli gépek kezelését, iratok készítését. 

 

A tantárgy központjában a törvények értelmezésén túl az ügyvitellel kapcsolatos dokumentá-

ción keresztül a az ügyviteli gépek kezelésének az elsajátítása áll.  

 

A tantárgy a szakmai tanulmányi modul gyakorlati részét képezi, a 11. évfolyamban a belügyi 

rendészeti szakmai alapozó oktatásban tölti be a szerepét. 

Célok 
 

• A tananyag elsajátításával a diákok ismerjék a protokollszabályait. 

• A tanulók szerezzenek konkrét ismereteket, tapasztalatokat az ügyfélfogadás terén. 

• Sajátítsák el a levelekkel kapcsolatos önálló munkavégzést. 

• Tudjanak gondoskodni a levelek nyilvántartásairól, ellenőrzésükről, megőrzésükről. 

• Készítse fel a tanulókat az előírt formai és tartalmi követelmények megőrzésével ira-

tokat készíteni. 

• Tudjanak gondoskodni az ügyviteli nyomtatvány- és irodaszer-szükséglet igényléséről 

és felvételezéséről. 

Követelmények 

• Tudjanak eligazodni a dokumentációkon szereplő jelzések között. 

• Képesek legyenek a törvények értelmezésére, dokumentációk kezelésére. 

• Tanulják meg a az irodai és telekommunikációs adatátviteli eszközök használatát. 

• Tudják alkalmazni az ügyfélfogadás hétköznapi és protokollszabályait. 

• Képesek legyenek a munkájuk során a beérkező és kimenő postai küldeményekkel, le-

velekkel kapcsolatos feladatokat önállóan végezni, gondoskodni nyilvántartásukról, el-

lenőrzésükről, megőrzésükről. 

 



• Tudják alkalmazni azokat az eszközöket, amelyek elősegítik a gyors, pontos ügyinté-

zést. 

Tantervi témakörök 
 

I. Ügyfélfogadás     (4 óra) 

1.  Az ügyfelek fogadásának szabályai 

2.  A kulturált ügyintézés 

3.  A telefonon történő ügyintézés, tájékoztatás 

 

II. Iratkezelés      (5 óra) 

4. Általánosan használt okmányok ügyintézésének teendői 

5. Postai küldemények érkeztetése, postázása 

6. Az iratok csoportosítása, tárolása, visszakeresése 

 

III. Ügyviteli gépek kezelése   ( 4 óra) 

5. A telefon és telefax kezelése, ügyintézése 

6. Másológépek, másológépek kezelése 

7. Iratmegsemmisítő használata 

8. Kötészeti gépek kezelése (spirálozó, hőkötő) 

 

IV. Iratok készítése     (3 óra) 

3. Iratkezelés előírt formai és tartalmi követelményekkel 

4. Körlevél, boríték, címkekészítés számítógéppel 

 

Féléves, év végi írásbeli vizsgadolgozat: (2 óra) 

 

Tesztszerű felmérő dolgozat, mely alapján vizsgáljuk a tanuló pszichológiai tudását.  

Értékelés módjai 
• Szóbeli összefüggő feleletek,  

• félévzáró írásbeli dolgozatok, 

• tesztlapok kitöltése témakörönként, 

• fogalmak, számonkérése témakörönként. 

Tankönyv és egyéb segédlet 

 



• Ügyviteli, igazgatási és ügyvitel-technikai ismeretek, Freisinger Edéné 

• Üzleti kommunikáció, Langer Katalin – Dr. Raátz Judit 

• Internet, számítógép 

• Egyéb szakmai jellegű kiadványok, üzleti levelek 

• SzóVilág (a gépírók és gyorsírók szaklapja) 

 

Ügyvitel, irodai ügyvitel 
 

11. évfolyam, évi 37 óra 
Bevezetés 

 
Az ügyvitel, irodai ügyvitel tantárgy oktatásának egyik alapvető célja, hogy a tanulók konkrét 

ismereteket és tapasztalatokat szerezzenek az ügyviteli munkafolyamatokról, a lehetséges 

ügyviteli szervezeti megoldásokról.  

 

A tantárgy központjában az ügykezelés általános szabályainak megismerése áll, az alapfogal-

mak, munkafolyamatok elsajátításán keresztül az irodaautomatizáció alkalmazásáig, használa-

táig bezárólag.  

 

A tantárgy a szakmai tanulmányi modul elméleti részét képezi, a 11. évfolyamtól kezdve a 

belügyi rendészeti szakmai alapozó oktatásban van kiemelkedően fontos szerepe. 

Célok 
 

• A tanulók sajátítsák el az ügyvitellel kapcsolatos alapfogalmakat. 

• A tanulók szerezzenek konkrét ismereteket az ügyviteli munkafolyamatokról. 

• Ismerjék meg a lehetséges ügyviteli szervezeti megoldásokat. 

• Tanulják meg az ügykezelés általános szabályait, azok alkalmazási módját. 

• Készítse fel a tanulókat az ügyirat-kezelési feladatokat ellátni. 

• Tudjanak gondoskodni az ügyviteli nyomtatvány- és irodaszer- szükséglet igénylésé-

ről és felvételezéséről. 

• Legyenek tájékozottak az irodaautomatizáció alkalmazásához, használatához szüksé-

ges tárgyi feltételek kérdésében. 

 

 



Követelmények 

 

• A tanulók ismerjék meg és alkalmazzák munkájuk során az ügyiratkezelés fogalmát, 

feladatait, a törvényesség védelmét. 

• Ismerjék meg a nyilvántartásokkal szemben támasztott követelményeket. 

• Tudják az ügyirat-kezelési rendszereket, az iratok fajtáit 

• Képesek legyenek a manuális és a számítógépes ügyiratkezelésre. 

• Tanulják meg az iratkezelés során végrehajtandó feladatokat, az ügyiratok nyilvántar-

tásának szabályait. 

• Sajátítsák el az irattári terv felépítését, az iratok jelzését. 

• Képesek legyenek megtanulni és alkalmazni az iratkezelésre, iratbetekintésre, a selej-

tezésre vonatkozó szabályokat. 

• Ismerjék meg a titokfajtákat, az adatvédelmi törvény előírásait. 

• Tudják a minősített iratok kezelésének a módját, a titkos ügykezelő feladatait. 

  

Tantervi témakörök 

 

I. Ügyviteli munkafolyamatok leírása  (5 óra) 

 

1. Az ügyvitel 

1.1 Az ügyiratkezelés fogalma, feladatrendszere, szervezete, felügyelete 

1.2 Az ügyirat-kezelési rendszerek jellemzői, megkülönböztetése 

2. Az irat 

       2.1 Az irat fogalma, fajtái, a törvényesség védelme 

       2.2 A nyilvántartások közhitűségének biztosítása 

3. Ügyiratkezelés 

3.1 A manuális és számítógépes ügyirat-kezelési technológiák jellemzői,  különb-

ségei az egyes megoldások előnyei, hátrányai 

 

 

II.  Az iratkezelés gyakorlata    (12 óra) 

 

1. Az ügyiratok nyilvántartásba vétele 

 



1.9 A küldemények átvétele és elosztása, a postabontás szabályai, az iratok érkez-

tetése, szignálás 

1.10 Az iktatás (kezdő és utóirat, gyűjtőszám, gyűjtőív), az iktatandó irat 

adatainak szabályos bejegyzése, az eltérő időpontban érkezett iratok szerelése 

1.11 A segédkönyvek fajtái, használatuk rendje, az előadói ív 

1.12  A téves iktatás, téves bejegyzés javításának szabályai 

1.13 A hivatalos bélyegzők fajtái, nyilvántartásuk rendje, használatuk szabá-

lyai 

     2. Az ügyiratok kezelése 

2.1 Az ügyiratok kezelése az ügyintézés folyamatában, a döntéstervezetek, elle-

nőrzésük formai szabályai 

2.2 A kiadmányozás fogalma, fajtái, módja, a kiadmányozási jog következményei, 

határidő-nyilvántartások 

2.3 A kimenő posta előkészítése, lebonyolítása a postakönyv kezelése 

2.4 Az iktatókönyv tételeinek lezárása, az ügyiratok előkészítése irattározása 

 

III.  Az archív iratok kezelése    (8 óra) 

 

1. Az irattározás 

1.10 Az irattározás fogalma, típusai, a történeti értékű iratok megkülönbözte-

tése 

1.11 Az irattári terv fogalma, felépítése, az irattári jel 

1.12 Az irattárak ergonómiai és műszaki feltételrendszerének kialakítása 

1.13 Az iratok kiadásának szabályai, az iratbetekintés szabályai 

1.14 A selejtezés fogalma, az iratvédelem biztosítása, a lejárt őrzési idejű ira-

tok selejtezésének szabályai 

1.15 Az iratok levéltári őrzése átadásának teendői 

 

 

 

IV.  Titkos ügyiratkezelés    (10 óra) 

 

8. A minősített iratok 

8.1 A minősített iratok fogalma, titokfajták 

 



8.2 Az iratok minősítésére jogosultak köre, a minőségi eljárás 

8.3 A minősített adatok védelme 

8.4 A titokvédelem felügyelete 

 

9. A minősített adatok kezelése 

9.1 A minősített adatok kezelésének rendje, fontosabb szabályai 

9.2 A titkos ügykezelő feladatai. A minősített adatok átvétele, átadása, továbbítása, 

visszavétele, megismerésének szabályai 

9.3 Minősített adathordozók készítése, nyilvántartásuk rendje, sokszorosítása, őr-

zése 

9.4 A feleslegessé vált minősített adathordozók megsemmisítése 

9.5 A személyi adatok védelme 

 

 

Féléves, év végi írásbeli vizsgadolgozat:   (2 óra)  

 

Értékelés módjai 
• Szóbeli összefüggő feleletek  

• Félévzáró írásbeli dolgozatok 

• Dokumentum kitöltések 

• Iratkezelési szabályok betartása  

 

Tankönyv és egyéb segédlet 

 
• Freisinger Edéné: Ügyviteli, igazgatási és ügyvitel-technikai ismeretek  

• Langer Katalin – Dr. Raátz Judit: Üzleti kommunikáció 

• Jacquelina Dunckel: Üzleti illemkódex  

• Internet, számítógép 

• Magnetofon 

• CD-lejátszó, CD-lemezek 

• Projektor 

• Az aktuális témával kapcsolatos nyomtatványok, jogszabályok 

 

 



Szociálpszichológia, mentálhigiéné 
 

12. évfolyam, évi 32 óra 
Bevezetés 

 
A szociálpszichológia, mentálhigiéné tantárgy oktatásának egyik alapvető célja, hogy a tanu-

lók képesek legyenek elemezni és értékelni a társas kapcsolataikban előforduló helyzeteket, 

tudják összehasonlítani a szakmában előforduló szociálpszichológiai jelenségeket saját élmé-

nyeikkel. 

 

A tantárgy központjában a hatékony mindennapi napirend kialakításán túl az emberi kapcsola-

tok és a lelki egyensúly magtartását célzó módszerek állnak, illetve az autogén tréning alapjá-

nak a megismerése. 

 

A tantárgy a szakmai tanulmányi modul gyakorlati részét képezi, a 12. évfolyamon a belügyi 

rendészeti szakmai alapozó oktatásban van kiemelkedően fontos szerepe. 

Célok 
 

• A tanulók sajátítsák el a tudatos emberi kapcsolatok kialakítását. 

• Ismerjék fel a szakterületen leggyakrabban előforduló szociálpszichológiai jelensége-

ket. 

• Tanulják meg értékelni az adekvát emberi kapcsolataikat. 

• Fejlessze a tanulók mentálhigiénés szemléletét. 

• Tudjanak megfelelő mentálhigiénés módszereket alkalmazni a munkavégzésük során. 

• Legyenek tájékozottak a konfliktus- és problémamegoldó technikákról és azok alkal-

mazásáról. 

• Tudják alapfokon alkalmazni az autogén tréninget. 

Követelmények 

 

• A tanulók munkájuk során képesek legyenek a helyzetek, a másik ember kommuniká-

ciójának pontos felismerésére. Ismerjék meg a nyilvántartásokkal szemben támasztott 

követelményeket. 

• Képesek legyenek a különböző helyzetek toleráns elemzésére. 

 



• Tanulják meg elemezni és értékelni a társas kapcsolataikban előforduló helyzeteket, 

viszonyokat.  

• Sajátítsák el a konfliktus- és problémamegoldó technikákat. 

• Tudjanak alkalmazkodni a különböző élethelyzetekhez 

• Képesek legyenek kialakítani hatékony napirendjüket, alkalmazni a lelki egyensúly 

megtartását célzó módszereket. 

• Tudják ismertetni a mentálhigiénés konzultáció alapjait. 

• Tanuljanak meg hatékonyan részt venni az önsegítő csoport munkájában. 

Tantervi témakörök 

 

I.  Bevezetés a szociálpszichológiába   (1 óra) 

 

1. A szociálpszichológia tárgya, funkciója, rövid története 

 

II.  Az interakciók pszichológiája, identitás   (3 óra) 

 

8. Az interakciók pszichológiájának hatása és alapelvei 

9. Magányos, páros helyzet és szervezett csoport 

      3. Az identitás fogalma, dimenziói 

 

III.  A társas kapcsolatokat elősegítő és  

  nehezítő pszichológiai jelenségek   (4 óra) 

 

10. Az együttműködés, a segítségnyújtás, a tolerancia, a vonzalmak. 

11. Konfliktusok, versengés, közöny, irigység 

12. Empátiafejlesztő gyakorlatok 

IV.  A személyészlelés pontossága, a szerep  (6 óra) 

 

10.   A fizikai és szociális észlelés 

11.   Pontosság az érzelmek észlelésében, a hangulat hatása 

12.   A szerep lejátszása: harc, vita, játszma 

13.   Szereptanulás, szerephelyzet 

14.   Szerepfeszültség - szerepkonfliktus, játszma 

 



 

V.  A társas érintkezés meghatározói   (3 óra) 

 

9.  Az attitűd, burkolt személyiségelméletek 

10.   A benyomás kialakítása-benyomáskeltés 

11.   Attribúció-énatribúció, kommunikáció, szociabilitás, társas befolyásolás 

 

VI.  A csoport jellemzői és a csoportközi viszonyok (2 óra) 

 

2. A csoport, egyén a csoportban 

3. Csoportközi viszonyok: kategorizáció, sztereotípiák, előítéletek, proszociális viselkedés 

 

VII.  A  mentálhigiénés szemlélet alapjai és célja  (1 óra) 

 

5. A családi és az iskolai mentálhigiéné alapjai 

 

VIII.  Életmód, a lelki egyensúly megtartása  (5 óra) 

 

1. Az aktív és passzív szakaszok változása, az életmód tudatos vezetése, megfelelő napi-

rend 

2. Mentálhigiénés alapfogalmak. A stressz. Stresszkezelés, a tűrőképesség fejlesztése 

3. Válságkezelésre való felkészítés.  

4. A mentálhigiénés konzultáció jelentősége, az önsegítő és támogató csoportok, relaxá-

ciós tréningek 

IX.  A mentálhigiénés konzultáció     (2 óra) 

 

1. A konzultáció módszerei, alkalmazása a párbeszédben 

2. Esetközpontú megbeszélés. Pedagógus-központú konzultáció, programközpontú kon-

zultáció 

 

X.  Az önsegítő és támogató csoportok   (2 óra) 

 

1. Az önsegítés kölcsönösségi rendszere, a támogató csoportok szervezésének alapelvei 

2. Csoporttagság, csoportnagyság, csoportvezetés 

 



 

XI.  A relaxációs tréningek elmélete és gyakorlata (2 óra) 

 

1. A relaxációs módszerek alkalmazási lehetőségei, az autogén tréning gyakorlásához 

szükséges feltételek.  

2. Az autogén tréning alap- és kiegészítő gyakorlatai. 

 

Féléves, év végi írásbeli vizsgadolgozat:    (2 óra) 

 

Értékelés módjai 
• Szóbeli összefüggő feleletek,  

• egyéni beszámolók,  

• félévzáró írásbeli dolgozatok, 

• tesztlapok kitöltése témakörönként, 

• fogalmak, történések számonkérése témakörönként. 

 

Tankönyv és egyéb segédlet 

• Dr. Szabó István Bevezetés a szociálpszichológiába  

• A témához aktuálisan kapcsolódó CD-k, diasorozatok, szöveggyűjtemények, szakmai 

folyóiratok, kiadványok 

• internet, számítógép 

• Magnetofon 

• Projektor, CD-lejátszó 

 
Társadalomismeret, életmód 

 
12. évfolyam, évi 64 óra 

Bevezetés 

 
A társadalomismeret, életmód tantárgy oktatásának egyik alapvető célja, hogy a tanulók képe-

sek legyenek a szöveges, tárgyi és képi információk értelmezésére, a mindennapi élethelyze-

tek elemzésére, következtetések megfogalmazására, továbbá dokumentumok és statisztikai 

adatok elemzésére, egyéni és csoportos anyagyűjtésre, interjúkészítésre.  

 



 

A tantárgy központjában az előzőekben felsoroltakon túl a világnézet, vallás, nemzeti etnikai 

kisebbségek, a deviáns magatartási szokások és a kábítószerek széles skálája található. 

 

A tantárgy a szakmai tanulmányi modul gyakorlati részét képezi, a 12. évfolyamon a belügyi 

rendészeti szakmai alapozó elméleti oktatásban van kiemelkedően fontos szerepe. 

 
Célok 
 

• A tanulók sajátítsák el az előítéletektől mentes emberi kapcsolatok kialakítását. 

• Ismerjék meg a mai magyar társadalomban élők életszemléletét. 

• Ismerjék meg a társadalomban élők életmódjaikat és összevetni azokat az előző gene-

rációkéval. 

• Sajátítsák el az interjúzási technikákat. 

• Ismerjék a vallási szokásokat 

• Tartsák tiszteletben a magyarországi nemzeti, etnikai kisebbség hagyományait 

• Tudják csoportosítani a kábítószereket hatásuk és hatásmechanizmusuk alapján. 

Követelmények 

 

• A tanulók munkájuk során képesek legyenek a mindennapos élethelyzetek elemzésére, 

következtetések megfogalmazására 

• Képesek legyenek alkalmazni az interjú technikákat a különböző életmódú és életvite-

lű emberekhez 

• Tudják megmagyarázni az életmód fogalmát és elemezni az életvitel összetevőit, és 

megmagyarázni ezek kialakulását 

• Tudjanak azonosulni az alapvető erkölcsi értékekkel 

• Ismerjék és képesek legyenek az alapvető jogi szabályozásokat elemezni, értelmezni, 

megmagyarázni 

• Ismerjék és tartsák tiszteletben a magyarországi nemzeti és etnikai közösségek legfon-

tosabb vallási előírásait, jellemző hagyományait és ünnepeit 

• Ismerjék a kábítószerekre vonatkozó joghelyzetet Magyarországon, tudják jellemezni 

a kábítószer-fogyasztás fokozatait 

 



• Tudják csoportosítani a kábítószereket hatásuk, hatásmechanizmusuk alapján és jelle-

mezni azokat 

• Ismerjék fel a drog hatása alatt levő személyeket a külső sajátosságok és reakciójuk 

alapján 

Tantervi témakörök 

 

I.  Interjú         (3 óra) 

 

1. Az interjú fogalma, típusai. Az interjú mint a társadalmi megismerés egyik technikája 

2. A kötött interjú. Az interjú készítésének szabályai 

 

II.  Az életmódról általában, az életmódot meghatározó tényezők (7 óra) 

 

1. Az életmód fogalma, a 20. századi magyar történeti életmódok 

2. Anyagi feltételek (pénz, jövedelem, ökológiai és tárgyi feltételek) 

3. Iskola, munka, foglalkozások 

4. Végzettség, szakképzettség, munkanélküliség 

5. Szabad idő, szabadidős kultúra 

 

III.  Az életmódot befolyásoló értékek     (8 óra) 

 

1. A siker és elismertség mint életcél, a hit-eszme követése 

2. Napi örömök és a mindennapi életvezetés 

3. Kötetlenség, függetlenség, szabadság 

4. Egészség, kultúra 

5. Idő, időmérleg 

6. Környezeti szemlélet 

 

IV.  Az erkölcs        (12 óra) 

 

1.  Emberi közösségek-emberi kapcsolatok, értékek 

2.  A kultúra meghatározó szerepe 

3.  Az erkölcsi szabályok történelmi változása 

 



4.  A közvélemény befolyása az erkölcsi szabályokra 

5.  Az erkölcsi szabályok (erkölcsös, erkölcstelen, erkölcsi szabadság, szabadosság, erköl-

csi felelősség, lelkiismeret) 

6.  A jog és az erkölcs hatása, a jogi és erkölcsi szabályok összefüggései 

 

V.  Világnézet, vallás       (11 óra) 

 

1.  A vallás fejlődése és hatása a mindennapi életre, a tudati folyamatok és a vallás össze-

függései 

2.  A vallási szabályok és a kor erkölcsi tudata 

3.  A vallási szokások és a mindennapi élet, életmód összefüggései, a különböző vallások 

szokásai, rítusai, ünnepei 

4.  Az ateizmus kialakulása és történelmi formái 

5.  A humanizmus szűkebb és tágabb értelmezése 

 

VI.  A jog         (4 óra) 

 

4.  A jogi szankciók humanizálása és a jogi szabályozás fejlődése.  

5.  Az emberi jogok elismerésének útjai, az állampolgári és az emberi jogok biztosítása a 

magyar alkotmányban 

 

 

 

VII.  Társadalmi rétegződés      (4 óra) 

 

1. Jellemző társadalmi csoportok a mai Magyarországon. 

2. Társadalmi rétegződés, a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. 

3. Társadalmi- területi egyenlőtlenségek Magyarországon 

 

VIII.  Nemzeti és etnikai kisebbségek, devianciák   (4 óra) 

 

1. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek életmódjára jellemző hagyományok, 

hiedelem- és hitvilág, ünnepeik, vallási szokásaik 

2. Jellemző deviáns magatartások 

 



 

IX.  A kábítószerek        (7 óra) 

 

1. A kábítószerekkel kapcsolatos fogalmak, a kábítószer-fogyasztás és fokozatai 

2. A kábítószer osztályozása 

a. Depressziós, stimuláló hatást kiváltó kábítószerek 

b. Hallucinogén hatást kiváltó kábítószerek, ragasztózás, szipuzás 

3.  A kábítószer-csempészet módszerei 

4.  Drog hatása alatt álló személyek felismerése 

5.  Droghelyzet Magyarországon 

 

Témazáró, féléves, év végi írásbeli vizsgadolgozat:    (4 óra) 

 

Értékelés módjai 
• Szóbeli összefüggő feleletek,  

• egyéni beszámolók,  

• félévzáró írásbeli dolgozatok, 

• tesztlapok kitöltése témakörönként, 

• fogalmak, történések számonkérése témakörönként. 

 
Tankönyv és egyéb segédlet 

• Bóna Gézáné Maksay Mária: Emberismeret és etika 11. 

• Középiskolai és tanulói történelmi, társadalmi és földrajzi atlaszok 

• Szakfolyóiratok: História, Európai Utas, Századvég, Társadalmi Szemle stb. 

• Transzparensek, rajzos vázlatok 

• A témához aktuálisan kapcsolódó tényirodalom, lexikonok, művészeti-irodalmi al-

kotások bemutatása 

• A témához aktuálisan kapcsolódó CD-k, diasorozatok, szöveggyűjtemények 

• Internet, számítógép 

• CD-lejátszó 

• Projektor 
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