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Magyar nyelv és irodalom 9-10. (Szakiskola) 

Óraszám 

 9. 10. 

Összes óraszám 108 108 

Heti óraszám 3 3 

Célok 

Az anyanyelvi képzés meghatározó célja a megértés, a figyelem és a kifejezés képességeinek 

fejlesztése: a szöveghallás, a beszédértés, a szövegértõ olvasás, az értelmes, helyes és szép 

magyar beszéd, az írás és helyesírás készségének és képességének továbbfejlesztése kulturált 

nyelvi magatartás kialakítása. Fontos feladata a fenti célokat megvalósító szóbeliés 

írásbelinyelvhasználati tevékenységek szervezése, és a szükséges ismeretek közvetítése. 

Tudatosítani a diákban, hogy anyanyelve a nemzeti kultúra hordozója és alakítója, s a nemzeti 

azonosságtudat egyik elengedhetetlen feltétele. A szakképzõ iskolatípusban további meghatározó 

cél, hogy a diák sajátítsa el és használja igényesen szakterületének nyelvét 

Feladatok, fejlesztési követelmények 

A fentiekkel összefüggésben hangsúlyos feladatnak tekintjük a következõket: 

tudatosítjuk a diákban, hogy a beszéd- és íráskultúra a társas, társadalmi megértést 

éskommunikációt  szolgálta, szolgálja, és az önkifejezést elõsegítõ kommunikáció korunk 

emberének életében különösen fontos 

bátorítjuk a diákot a szóbeli és írásbeli  megnyilatkozásokra, alkalmakat teremtünk beszéd- és  

íráskészségének gyakorlására 

tudatosítjuk, hogy a nyelvi megnyilatkozásoknál azegyénnek nagy a felelõssége; 

a szilárd grammatikai, szövegtani és stilisztikai ismeretek alapján tudatos, 

kritikus,nyíltnyelvszemléletet alakítunk ki a diákban 

a nyelvi képzés különbözõ területein bizonyítjuk a magyar nyelv történeti sajátosságait 

elõsegítjük a logikus gondolkodás fejlődését, az idegen nyelvek tanulását 

a képzés során elõsegítjük, hogy a nyelv legyen a diák árnyalt, rugalmas önkifejezésének 

eszköze 

a szövegértés és a szövegalkotás olyan szintjére szeretnénk eljuttatni tanítványainkat, amely 

összhangban van a tanulás, az önmûvelõdés, a magán- és a közéletben való  eligazodás nyelvi 

követelményeivel. 

Értékelés 

A diákok szóbeli és írásbeli megnyilatkozásainak folyamatos értékelése és minõsítése: 

Szóbeli feleletek  

Feladatlapok 

Kreatív feladatok (pl. vitahelyzetek megoldása, adott téma különböző műfajú feldolgozása) 

Kiselõadások 

A lakókörnyezet nyelvjárásának, nyelvhasználatának kutatása 

Otthoni, önálló munka értékelése (gyűjtőmunka a nyelvművelés köréből, a kereskedelem és 

vendéglátás nyelvhasználata 

Piros színnel kerülnek a naplóba, és kétszeres súllyal szerepelnek a nagydolgozatok osztályzatai! 

 



  

Az értékelés szempontjai 

Szövegértés és szövegalkotás 

A diák: 

szerezzen jártasságot a szövegértelmezésben: értsen látott és hallott szövegeket, tudja követni 

azok szerkezetét 

legyen képes különféle feladathelyzetekben szövegeket mint információforrásokat használni, 

szövegekbõl hiteles és lényeges közleményeket kiválasztani 

ismerje a kortárs írott és elektronikus tájékoztatás (sajtó, rádió, televízió) néhány sajátos mûfaját, 

legyen képes a szöveg objektív és szubjektív elemeinek felismerésére, a hatás megítélésére 

legyen képes megadott témához források alapján anyagot gyûjteni 

ismerje a különbözõ rendeltetésû szövegmûfajok tartalmi, szerkesztési és nyelvi megformálási 

sajátosságait, legyen képes ilyen szövegek alkotására  

ismerje szakterületének szóbeli és írásbeli szóhasználatát 

Kommunikáció 

A diák: 

legyen képes mindennapi beszédszituációkban is tartalmakatismertetni, különbözõ konkrét 

élethelyzeteket nyelvileg sikeresen megoldani (például udvariassági konfliktusokat feloldani, 

tanácsot, információt adni és kérni, bocsánatot kérni, problémáját feltárni, véleményét 

meggyõzõen képviselni, esetleg módosítani, útbaigazítást kérni és adni, szerepjátékban részt 

venni, telefonálni) 

tudjon vitában részt venni, legyen képes azt befolyásolni érveléssel, cáfolással másként vélekedõ 

beszédtárs meghallgatására, meggyõzésére, vagy a saját vélemény korrigálására 

legyen képes felismerni és elutasítani a manipulációs szándékot, téves ítéleteket 

ismerje és információs igényeinek megfelelõen használja a tömegkommunikációs eszközöket 

legyen képes felismerni egyszerû kommunikációs zavarokat, feloldásukat segíteni;  

Nyelvállapot, nyelvtörténet 

A diák ismerje: 

a nyelvi jelrendszert, annak fogalmait és összefüggéseit; 

a magyar nyelv eredetét, a nyelvrokonság bizonyítékait 

a mai magyar nyelv grammatikai szabályrendszerét 

a magyar nyelv történetének fõbb állomásait 

a nyelvi rétegzõdés szempontjait, a nyelv rétegzõdését 

a határon túli magyar nyelvûséget 

Nyelvhasználat 

A szükséges elméleti ismeretek birtokában a diák: 

nyelvhasználata a mindenkori kommunikációs helyzetnek megfelelõ legyen  

legyen képes arra, hogy írott forrásokból önállóan szelektáljon és értékeljen 

legyen képes adott témához a téma szempontjából lényeges és hiteles információkat 

összeállítani, s ezeket használni írásban és szóban 

írása legyen olvasható, rendezett, áttekinthetõ 

helyesírása feleljen meg a magyar nyelv helyesírási szabályzatának 

beszéde feleljen meg a magyar nyelv hangzásbeli és nyelvhelyességi sajátosságainak, a 

mindenkori beszédhelyzetnek 
 

Jeles osztályzatot az a tanuló kaphat, aki –írásbeli dolgozatokban, szóbeli feleletekben 

megnyilatkozva- a kerettantervben megjelölt nyelvi fogalmakat ismeri. Az adott fogalmakat 

megmagyarázza, és elhelyezi a nyelvi rendszerben. Szóbeli feleletének szövegszerkesztése 

tudatos, logikus felépítésű, közlésmódja átgondolt és igényes, nyelvhasználata szabatos, árnyalt, 



  

kifejező. Irodalmi írásbeli dolgozataiban is bizonyságot tesz jó szövegalkotási képességéről 

(áttekintő, arányos tagolás; kerek szerkesztés; a szövegkohézió megteremtése; szabatos, árnyalt 

kifejezésmód; helyes nyelvhasználat), helyesírási biztonságáról és gondosságáról, írásának 

rendezettségéről. 

Elégtelen osztályzatot az a tanuló kap, aki –írásbeli dolgozatokban, szóbeli feleletekben 

megnyilatkozva- a kerettantervben megjelölt, az alapvető tájékozottsághoz elengedhetetlenül 

szükséges nyelvi fogalmakkal, ismeretekkel sem rendelkezik. Továbbá ha irodalmi írásbeli 

dolgozatai az elemi áttekinthetőséget és érthetőséget sem érik el, azok szövegalkotása, 

helyesírási biztonsága és gondossága nem megfelelő. 

Minimumszint 

Elégséges osztályzatot az a tanuló kaphat, aki -írásbeli dolgozatokban, szóbeli feleletekben 

megnyilatkozva- a helyi tantervben külön megjelölt, az alapvető tájékozottsághoz 

elengedhetetlenül szükséges nyelvi ismeretekkel rendelkezik. 

Irodalmi dolgozatok nyelvi jegyénél elégséges az a dolgozat, amely nem tartalmaz 8-nál több 

durva hibát, illetve 40-nél nem több a hibapontok száma. 

 



  

Magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam 

Évi óraszám: 74 (heti óraszám: 2), a 74 órából szabadon felhasználható 15 óra 

Követelmények 

Fogalmak 

Szóképek és alakzatok, hír, kommentár, interjú, riport. 

Tevékenységek 

Kellő tempójú, olvasható írás. A kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvhasználat, kulturált 

vitakészség, saját álláspont megvédése. A címzettnek, a témának, a beszédhelyzetnek megfelelő 

fogalmazás, a személyes érintettség kifejezésével. A tömegkommunikáció gyakori műfajairól, 

eszközeikről és hatásukról szerzett alapvető ismeretek birtokában véleményalkotás.  

Jártasság szövegelemző eljárásokban: a tételmondat kiemelése, tömörítés megadott 

terjedelemben, szövegfeldolgozás megadott kérdések alapján. A szöveg szerkezetének, 

témahálózatának fölismerése. A szövegfonetikai eszközök szerepének fölismerése a szövegek 

értelmezésében, figyelembevétele a szövegalkotásban. Szabatos, világos fogalmazás: a 

kommunikációs helyzetnek megfelelő szövegfelépítés, nyelvi megformálás, koherenciateremtés, 

tartalmasság.  

A nyelvi szintek (hang, szó, mondat) szabályairól és elemkészletéről eddig tanultak fogalmi 

megnevezése, rendszerezése, valamint alkalmazásuk fogalmazási és elemzési feladatokban. A 

magyar helyesírás alapelveinek ismerete, alapvető helyesírási készség. Jegyzet és vázlat 

készítése írott szövegről, előadásról. Jártasság a könyvtár használatában.  

Tananyag 

Kétszemélyes és kisközösségi kommunikáció      (20 óra) 

Kommunikációs helyzetek; a beszélő és a hallgató szerepe.     (7 óra) 

A nyelvi és a nem nyelvi kifejezőeszközök (pl. testbeszéd).     (7 óra) 

Nyelvi viselkedés: „Ki, mikor, mit, hol, miért, hogyan s mely eszközök által?” Mindennapi 

szövegek: a bemutatkozás és a bemutatás, a névjegy, a meghívó és a meghívás, a köszönés és a 

megszólítás, a köszöntés. A beszélgetés illemtana.      (6 óra) 

Beszéd és beszédértés          (20 óra) 

A beszéd dallama, a hangsúlyozás, a beszédtempó, a hangerő, a beszédszünet.  (5 óra) 

A kifejező beszéd és a felolvasás.        (5óra) 

A kiejtési hibák és a beszédhibák javítása.       (5 óra) 

Beszédművek meghallgatása, beszámolás a hallottakról.     (5 óra) 

Írás                (15 óra) 

A beszéd és az írás.            (1 óra) 

Érdekességek az írás történetéről és a különféle írásrendszerekről.    (1 óra) 

A magyar írásrendszer főbb sajátosságai (hangjelölő és betűíró), kialakulása, a helyesírás 

szabályozása.             (2 óra) 

Az íráskép mint nem verbális kommunikáció: a tagolt és rendezett íráskép.  (1 óra) 

A helyesírási szabályzat (AkH.), a helyesírási szótárak.      (1 óra) 

Az alapvető helyesírási szabályok megtartása (a mondatkezdés és -zárás, a szavak különírása, a 

szavakban a betűk pontos és helyes sorrendű leírása).    (2 óra) 

A kiejtés, a szóelemzés, a hagyomány és az egyszerűsítés elve szerinti írás alapesetei. (2 óra) 



  

A szótani ismeretek rendszerezése és bővítése.       (5 óra) 

Szövegelemzés és szövegalkotás        (14 óra) 

A megbeszélés és a vita.           (2 óra) 

Az elbeszélés, a leírás, a jellemzés és a magánlevél.      (2 óra) 

Szövegszerkesztési ismeretek: a téma megjelölése, anyaggyűjtés, az elrendezés, a kidolgozás, a 

címadás.           (2 óra) 

A memorizálás és az előadás; a vázlatkészítés.       (3 óra) 

A szövegértésben és a szövegelemzésben meghatározó jelentőségű szófaji, alaktani és 

mondattani ismeretek ismétlése, kibővítése.       (5 óra) 

Olvasás               (10 óra) 

Olvasástechnikai gyakorlatok (a pontos és a szintagmákat egyben tartó olvasás kialakítása, 

szintre hozás).            (5 óra) 

A szó szerinti, az értelmező (interpretáló), a kritikai és a kreatív olvasás fejlesztése. (5 óra) 

Csináljunk újságot hozott anyagból!         (2 óra) 

Szövegek témájának és műfajának azonosítása – szövegértési gyakorlatok.   (1 óra) 

Kép és szöveg, illetve szövegrész tematikus összekapcsolása.     (1 óra) 

Indítékok és következmények          (5 óra) 

Okok és okozatok ismeretterjesztő szövegekben, 19.és 20. századi novellákban, a diák által 

hozott történetekben, televíziós fikciókban. 

Sikerek, kudarcok, életutak – történetek a képernyőn, az életben és az irodalomban  
(5 óra) 

A népszerű tévésorozatok, lektűrök és a valóságos élethelyzetek.    (1 óra) 

Emberek és szereplőtípusok. Hétköznapi konfliktusok a tévéfilmekben és az irodalomban. 

                (3 óra) 

Regény és teleregény. Mitől lesz érdekes a történetmondás?.    (1 óra) 

Kedvencek, különcök és kedvtelések         (5 óra) 

Kedvenc hírességek, állatkedvencek, sportok, hobbi, zene, film, színház, sztárok. (2 óra) 

Hősök és különcök, régi és mai időtöltések a bulvársajtóban és az irodalomban. (3 óra) 

Beilleszkedés és kívülmaradás         (5 óra) 

Iskolai történetek novellában, filmben és regényben (regényrészletekben).  (2 óra) 

Versek a magányról.           (3 óra) 

Nevetés és irodalom            (2 óra) 

Humoros, szatirikus, ironikus prózai és verses szövegek, drámai jelenetek 

Klasszikusok filmen            (5 óra) 

Rész és egész, film és irodalom – a történetmondás hasonló és eltérő elemei. Egy-egy részlet 

kinagyítása. Melyik miben ad többet? 



  

Magyar nyelv és irodalom 10. évfolyam 

Évi óraszám: 74 (heti óraszám: 3), a 74 órából szabadon felhasználható 15 óra 

Követelmények 

Fogalmak 

Szólás, szakkifejezés, állandósult szókapcsolat; központozás, párbeszéd, idézés írásmódja; a 

szöveg, a mondat, mondatfajta, főmondat, mellékmondat, mondatrész, szintagma, tételmondat, 

bekezdés, utalószavak; szófajok, toldalékok. Szóképek, alakzatok; reklámklip, híradó, hír, 

kommentár, riport, interjú, hozzászólás, felszólalás, hirdetés, kérvény, kritika, értekezés, olvasói 

levél; a szöveg jelentésbeli kapcsolatai, stílusrétegek. 

Tevékenységek 

A szöveg megértését biztosító néma olvasás, kellő tempójú, olvasható, rendezett írás. A művelt 

köznyelv (regionális köznyelv), illetve a nyelvváltozatok nyelvhelyességi normáinak ismerete és 

alkalmazása a beszédhelyzethez igazodó kommunikációban.  

 Az érvelés technikájának biztonságos alkalmazása Definíció, magyarázat, egyszerűbb értekezés 

(kisértekezés) készítése a tanulmányi munkához kapcsolódóan. Hivatalos levél, önéletrajz, 

kérelem készítése. Az idézés technikai szabályainak és etikai normáinak ismerete és 

alkalmazása. A helyesírási ismeretek kiegészítése a tanult idegen tulajdonnevek, a gyakori új 

idegen szavak írásmódjára vonatkozó szabályokkal.  

 Az órai eszmecserékben megjelenő álláspontok követése, az eltérő vélemények megértése, 

újrafogalmazása.  

Tananyag 

Kisközösségi és tömegkommunikáció       (8 óra) 

Kommunikációs helyzetek (állandósult szókapcsolatok, szokványos kifejezések, társalgási 

fordulatok, körülírások, képes kifejezések, szakkifejezések, szólások megfigyelése, gyűjtése és 

beépítése a szövegekbe).         (5 óra) 

A tömegkommunikáció összetevői, folyamata és eszközei.     (1 óra) 

A sajtó; a rádió és a televízió.          (1 óra) 

Nyelvi, nem nyelvi és képi üzenethordozók és hatásuk.      (1 óra) 

Beszéd és beszédértés          (6 óra) 

A nem nyelvi elemek a szóbeli közlésben: a tekintet, az arckifejezés, a mozdulat, a megjelenés, a 

testtartás, a hangjelek.         (2 óra) 

Az írásos (saját és szépirodalmi) szöveg kifejező előadása.     (2 óra) 

Hosszabb és igényesebb művek hallás utáni követése, beszámolás a hallottakról. (2 óra) 

Írás                (8 óra) 

Nem nyelvi jelek az írásbeli közlésben: a margók, a tagolás, a bekezdés, a sorok, a szavak és a 

betűk, a kiemelések, a javítások.         (3 óra) 

Helyesírás: a tulajdonnevek és az összetett szavak fontosabb tanult esetei, gyakoribb rövidítések; 

a számok és a keltezés írása; a központozás alapesetei; a párbeszéd és az idézés módj (5 óra) 



  

Szövegelemzés és szövegalkotás        (15 óra) 

Mindennapi szövegek. A vita, a megbeszélés, a felszólalás.a hozzászólás, az alkalmi beszéd (pl. 

köszöntő).Az elbeszélés, a leírás, a jellemzés és a magánlevél írásának finomítása, pl.a leírás és 

az elbeszélés kombinálása, a párbeszédek beépítése, az idézetek alkalmazása (3 óra) 

Közéleti szövegek: hivatalos levél, önéletrajz, kérvény, hirdetés, válasz a hirdetésre, pályáz (3 

óra) 

Tájékoztató műfajok: a hír, a tudósítás, a riport, az interjú, a reklám.   (2 óra) 

Véleményt közlő műfajok: a cikk, a kommentár, a kritika, az olvasói levél.  (2 óra) 

Szöveg, mondat, mondatfajták, szófaj, szóelem (tő és toldalék), mondat- és szövegfonetikai 

eszközök.              (2 óra) 

A szöveg nyelvtani és jelentésbeli kapcsolóelemeinek szerepe és a szöveg értelmezése. A 

beszédhelyzet hatása a szöveg jelentésére.        (3 óra) 

Olvasás               (12 óra) 

A mondatelemzés és a szövegértő olvasás összekapcsolása (a mondatrészek és a köztük lévő 

viszonyok felismerése, a főmondat megkeresése, a beékelt mondatok elemzése és felolvasása 

stb.).            (10 óra) 

A szórend és a hangsúly összefüggése.        (1 óra) 

Olvasás a sorok között, a manipuláció felismerése.      (1 óra) 

A meggyőzés művészete          (3 óra) 

Meggyőzés, rábeszélés reklámokban, publicisztikában és szépirodalomban 

Szerelem               (15 óra) 

Szerelmes versek a klasszikus és a modern magyar költészetből. Vágy és valóság, harmónia és 

diszharmónia.          (12 óra) 

A versben mondás többlete – avagy amit a formák fejeznek ki.    (3 óra) 

Konfliktusok              (15 óra) 

Köznapi és drámai konfliktusok megjelenítése és elemzése. 

Örökségünk              (10 óra) 

Nemzeti identitásunk, a magyar irodalom néhány alapszövege. 

Az emberek titkai            (6 óra) 

Versek és elbeszélő művek a személyiség összetettségéről, szerepek és személyiség, személyiség 

és élettörténet összefüggéseiről. 

Erőszak és kiszolgáltatottság          (5 óra) 

Bűnügyi történetek a médiában és a szépirodalomban (pl. egy bűnügyi hír, egy krimi és az Édes 

Anna összevetése). 

Mire jó az irodalom?           (5 óra) 

Értekező és szépirodalmi művek az irodalom hatásáról, „hasznáról”. 

 

 

 

 

 



  

Történelem 9-10 (Szakiskola) 

Óraszám 

 9. 10. 

Összes óraszám 72 72 

Heti óraszám 2 2 

Célok 

A gyermek nemzeti identitásának alapja a múltismeret. Ezért a történelemtanítás célja az, hogy 

átfogó világtörténeti látásmódot, abba illeszkedõ magyarságtudatot alakítsunk ki. Az 

ismeretek bõvülésével a felsõbb két évfolyamon elõtérbe kerülnek a tényekbõl levonható 

következtetések, az érvelés, a vita. 

Célunk: 

történelmi ismereteik birtokában a tanulók képesek legyenek eligazodniamúlteseményeiben, és 

állást tudjanak foglalni a jelen eseményeinek megítélésében is. 

az önművelésre való igény és képesség kialakítása. 

a kíváncsiság, az érdeklõdés felkeltése az elmúlt korok emberének élete iránt.  

pozitíverkölcsiértékek elfogadása, tisztelete. 

annak megmagyarázása, megértése, hogy különbözõ társadalmi rétegek miért közelíthetnek meg 

és értékelhetnek egymástól eltérõ módon történelmi eseményeket és személyeket. 

a különbözõ értékek iránti nyitottság fejlesztése, az értékváltás szerepének tanulmányozása a 

történelemben. 

a szóbeli és írásbeli kifejezõkészség fejlesztése. 

a tanuló legyen képes önállóvéleményét, bizonyítékait leírni, egy-egy adott témáról rövid 

dolgozatot készíteni. 

a tanuló tudja megítélni, hogy a változás mikor jelent fejlõdést. 

az érvelés és vitakészség fejlesztése 

az érdekütközések okainak, következményeinek elemzése 

alakuljon ki a diákban az önmûvelésre való igény és képesség, vitakészség, képes legyen a 

többségi és kisebbségi vélemény ütköztetésére, összehasonlítására. 

ismerje fel a tanuló az erkölcsi értékek, etikai normák, emberi törekvések örök és változó 

jellegét 

a tanuló tudjon önállóvéleményt mondani a gazdasági és társadalmi jelenségek okairól, a 

történelmi alternatívákról. Értse, hogy ezeket a folyamatokat és változásokat az emberek 

különbözõképpen érzékelik és értékelik 

a tanuló tudja indokolni, elemezni mi a szerepe a csoportnak, a személyeknek, egy-egy 

történelmi esemény, helyzet alakulásában. Legyen képes az embert és önmagát, társadalmi és 

történelmi lényként szemlélni 

Feladatok, fejlesztési követelmények 

A fentiekkel összefüggésben hangsúlyos feladatnak tekintjük hogy a tanuló: 

a már tanult tényeket, adatokat, fogalmakat, összefüggéseket tudja rendszerezni, szintetizálni, 

magasabb szintre emelni, kiegészíteni 

vizsgálja a történelmi személyiség és a tömeg egymásra hatását 

tájékozódjon az Európán kívüli világban is 

legyen képes történelmi térképek segítségével folyamatok, események bemutatására, igazodjon 

el a térképmagyarázatokon 



  

Értékelés 

A diákok szóbeli és írásbeli megnyilatkozásainak folyamatos értékelése és minõsítése: 

Szóbeli feleletek  

Témazáró dolgozatok 

Történelmi tesztek (személyek, fogalmak, évszámok) 

Kiselõadások 

A lakókörnyezet történelmi emlékeinek bemutatása 

Otthoni, önálló munka értékelése 

Piros színnel kerülnek a naplóba, és kétszeres súllyal szerepelnek a nagydolgozatok osztályzatai! 

 

Az értékelés szempontjai 

Évszámok 

Eligazodás a történelmi korokban, korszakokban. A legfontosabb történelmi korszakok illetve 

események alapvető évszámainak ismerete, és használatuk a felelések, fogalmazások folyamán: 

Személyiségek 

A tanult történelmi korszak legfontosabb szereplőinek ismerete 

Fogalmak 

Alapvető történelmi fogalmak ismerete. 

Topográfia 

Egyszerű történelmi folyamatok bemutatása az atlasz segítségével.  

Összefüggések, folyamatok 

Alapvető történelmi esemény logikus, összefüggő bemutatása tekintettel az előzményekre, 

következményekre is. 

 

Írásbeli dolgozatoknál, szóbeli feleleteknél a következő szempontokat vesszük figyelembe: 

A diákok: 

 ismerik-e a kerettantervben szereplő kronológiai és topográfiai adatokat, fogalmakat, 

személyiségeket 

 értik-e a történelem legfontosabb és meghatározó folyamatait 

 ismerik-e a társadalmi, gazdasági, szellemi, és technikai fejlődés legfontosabb állomásait, 

valamint a művelődéstörténeti korszakokat 

 képesek-e használni a történelmi szakkifejezéseket, fogalmakat 

 jártasak-e források, ábrák, grafikonok, táblázatok, térképek alapszintű elemzésében 

 

Ezek alapján: 

Jeles osztályzatot az a tanuló kaphat, aki –írásbeli dolgozatokban, szóbeli feleletekben 

megnyilatkozva- az adott történelmi korról, személyiségről stb., és annak problémáiról 

lényegretörően, logikusan szerkesztetten ad számot. Biztosan ismeri a tényanyagot, használja a 

történelmi fogalmakat, a kronológiai és a topográfiai adatokat.  

Elégtelen osztályzatot az a tanuló kap, aki –írásbeli dolgozatokban, szóbeli feleletekben 

megnyilatkozva- nem ismeri az adott korszak vagy probléma alapvető évszámait, az ehhez 

kapcsolódó fogalmakat, történelmi személyiségeket, összefüggéseket sem, nagyfokú 



  

tájékozatlanságot mutat a történelemben, történelmi korszakokban, és sem szóban, sem írásban 

nem törekszik rendezettségre, áttekinthetőségre, logikus felépítésre. 

Minimumszint 

Elégséges osztályzatot az a tanuló kaphat, aki –írásbeli dolgozatokban, szóbeli feleletekben 

megnyilatkozva- ismeri az adott korszak vagy probléma alapvető, a helyi tantervben külön 

megjelölt évszámait, az ehhez kapcsolódó fogalmakat, történelmi személyiségeket, 

összefüggéseket, csak kisebb fokú tájékozatlanságot mutat a történelemben, történelmi 

korszakokban, és szóban, írásban törekszik rendezettségre, áttekinthetőségre, logikus felépítésre. 



  

Történelem 9. évfolyam 

Évi óraszám: 72 (heti óraszám: 2) 

Követelmények 

Fogalmak 

törzsszövetség, fejedelem, táltos, államszervezet, királyi vármegye, ispán, legenda, nádor, Szent 

Korona, székelyek 

állami adó, főnemes, köznemes, város, végvár, Corvina 

török hódoltság, végvári harcok, hajdúk, kuruc-labanc, trónfosztás, Erdélyi Fejedelemség, Buda 

felszabadítása 

népesség, gazdaság, társadalom, abszolutizmus, nemzetiségi viszonyok, úrbér rendelet, türelmi 

rendelet 

kapitalizmus, gőzgép, szabadverseny, középosztály, munkásmozgalom, nacionalizmus, 

liberalizmus, konzervatizmus, szocializmus, nemzeti államok, központi hatalmak, antant, 

gyarmatbirodalom, monopólium 

reformok, örökváltság, közteherviselés, államnyelv, feudális nagybirtok, önkéntes örökváltság, 

polgárosodás, Akadémia 

12 pont, sajtószabadság, felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, választójog, állami függetlenség 

kiegyezés, polgárosodás, nemzetiségi viszonyok, tőkés fejlődés, Osztrák-Magyar Monarchia, 

közös ügyek, dualizmus, nemzetiségi viszonyok, nemzetiségi törvény 

millennium, asszimiláció, kivándorlás, nemzetiségi viszonyok, szociáldemokrácia 

Az alapvető emberi jogok, Az alkotmány fogalma tartalmi elemei, Országos és helyi döntési 

szintek 

Személyek 

Árpád, Géza, Szent István, Szent László 

Károly Róbert, Nagy Lajos, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás 

Bocskai István, Bethlen Gábor, Zrínyi Miklós, II. Rákóczi Ferenc 

Mária Terézia, II. József 

Watt, Bismarck 

Széchenyi István, Kossuth Lajos, Eötvös József, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Liszt 

Ferenc 

Petőfi Sándor, Batthyány Lajos, Bem József, Görgey Artúr 

Deák Ferenc, Andrássy Gyula, I.Ferenc József 

Ady Endre, Csonka János, Eötvös Lóránd Jedlik Ányos 

Évszámok 

895, 1000 

1351, 1456 

1526, 1541, 1703, 1711 

1830–1848 

1848. március 15., 1849.október 6. 

1849.október 6., 1867 

Topográfia 

Vereckei-hágó, Erdély, Dunántúl 



  

Visegrád, Buda, Nándorfehérvár 

Mohács, Eger 

Anglia, Franciaország, USA, Olaszország, Németország, Balkán 

Pozsony 

Pákozd, Debrecen, Isaszeg, Arad 

Pest, Buda, Óbuda 

Tananyag 

A nemzeti múlt kiemelkedő eseményei, sorsfordulói 

A honfoglalás és a magyar államalapítás        (5 óra) 

Honfoglalás és letelepedés.          (1 óra) 

Az államalapítás. A keresztény királyság. Géza és Szent István.    (4 óra) 

A középkori magyar királyság virágkora        (5 óra) 

Az Árpád-házi királyok kora: II. András, IV. Béla       (2 óra) 

Védekezés az oszmán-török terjeszkedésellen.Hunyadi János.    (1 óra) 

Hunyadi Mátyás uralkodása. Kultúra és művelődés.     (2 óra) 

Az önálló magyar királyság hanyatlása és bukása, a függetlenségi harcok  (8 óra) 

A mohácsi vész.            (1 óra) 

Az ország három részre szakadása.         (1 óra) 

A Habsburgok és a magyar rendek.         (2 óra) 

Az Erdélyi Fejedelemség.           (1 óra) 

A török kiűzése.            (1 óra) 

II. Rákóczi Ferenc szabadságharca.         (2 óra) 

Magyarország a Habsburg Birodalomban (XVIII. sz.)      (5 óra) 

Gazdasági, társadalmi és népességi változások.       (1 óra) 

Az abszolutizmus és a rendiség.         (1 óra) 

Mária Terézia és II. József.          (2 óra) 

A magyar jakobinus mozgalom.         (1 óra) 

A modern világ kialakulása a XIX. század folyamán 

A polgári átalakulás kora          (8 óra) 

A nagy földrajzi felfedezések és következményeik      (1 óra) 

A reformáció             (1 óra) 

A mezőgazdasági és az ipari forradalom eredményei és következményei.   (1 óra) 

A modern társadalmak születése.(Angol polgári forradalom, Nagy francia forradalom, Az USA 

születése              (3 óra) 

Városi és vidéki élet.           (1 óra) 

A XIX. század uralkodó eszméi.         (1 óra) 



  

A nemzetállamok és az imperializmus kora        (7 óra) 

Az olasz egység           (1 óra) 

Az egységes Németország kialakulása.        (1 óra) 

Polgárháború azUSA-ban          (1 óra) 

Nagyhatalmi politika, nagyhatalmi szövetségek       (4 óra) 

A modern Magyarország megszületése a XIX. század folyamán 

A polgárosodás kezdetei Magyarországon       (6 óra) 

A reformkor.Országgyűlések.          (2 óra) 

Széchenyi István és Kossuth Lajos élete, munkássága.      (2 óra) 

A reformkori magyar társadalom.         (1 óra) 

A nemzeti kultúra születése.          (1 óra) 

Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc      (5 óra) 

Az 1848-as márciusi forradalom főbb eseményei és a szabadságharc eseményei. 

A polgárosodás kibontakozása Magyarországon      (5 óra) 

Kiegyezés.              (1 óra) 

Gazdasági felzárkózás.          (1 óra) 

A polgárosodó társadalom, az életmód változásai.      (1 óra) 

Népességi és nemzetiségi viszonyok.        (1 óra) 

A városiasodás és a főváros.         (1 óra) 

Társadalmi, művelődési és kulturális viszonyok a századfordulón Európában és hazánkban 
A „boldog békeidők”        (5 óra) 

A gazdasági-társadalmi és kulturális modernizáció felgyorsulása.    (1 óra) 

A „modern idők” az életforma változásai.        (1 óra) 

A munkásmozgalom.          (1 óra) 

A hazai kulturális és tudományos élet jelentős képviselői.     (1 óra) 

Életviszonyok a századfordulón hazánkban.       (1 óra) 

Állampolgári ismeretek           (5 óra) 

Az alapvető emberi jogok.          (2 óra) 

Az alkotmány fogalma tartalmi elemei.        (2 óra)  

Országos és helyi döntési szintek         (1 óra) 

A szabadon kitölthető 20 %-ból fennmaradó órák      (9 óra) 

Múzeumlátogatás            (1 óra) 

Rendszerezés, számonkérés          (8 óra) 



  

Történelem 10. évfolyam 

Évi óraszám: 72 (heti óraszám: 2) 

Követelmények 

Fogalmak 

forradalom és polgárháború hatalomátvétel, kommunizmus, sztálinizmus, kisantant, nagy 

gazdasági világválság, fasiszta, nemzeti szocializmus, fajelmélet, egypártrendszer, koncepciós 

per, GULÁG. 

Totális háború, koncentrációs tábor, holocaust, háborús bűnös, atombomba, hidegháború 

globalizáció, világgazdaság, régió, környezeti katasztrófa, terrorizmus, urbanizáció 

Őszirózsás forradalom, Tanácsköztársaság, trianoni békeszerződés, határon túli magyarok, 

ellenforradalom, kormányzó, konszolidáció 

Pengő, revízió 

Területi revízió, bécsi döntések, zsidótörvények, „hintapolitika”, megszállás, nyilas uralom, 

deportálás. 

Koalíció, beszolgáltatás, ÁVH 

Pártállam, függetlenség, munkástanács 

Rendszerváltozás felelősségvállalás, érzelmi biztonság, népességcsökkenés, társadalmi 

csoportok, beilleszkedési zavarok. pártok, szakszervezetek, nemzetiségi és területi tagoltság, 

egyházi tagoltság, bűnözés, alkoholizmus, kábítószer, idegengyűlölet 

állampolgárság, választójog, parlamenti és önkormányzati választás, gazdasági, szociális és 

kulturális jogok, törvény, parlament, kormány, polgári per, büntető per, bíróság, ügyészség, 

védelem, rendőrség, közrend, közbiztonság, honvédelmi és hadkötelezettség, társadalmi 

egyenlőtlenség, jog a tanuláshoz és a művelődéshez, egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, 

szociális ellátás munkaviszony, munkaszerződés, munkáltató, munkavállaló, érdekvédelem 

Európai Unió, NATO, útlevél, vízum, nagykövetség, Közgyűlés, Biztonsági Tanács 

Személyek 

Lenin, Sztálin, Hitler. Churchill, Roosevelt 

Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, Bethlen István Kodály Zoltán, Bartók Béla, József 

Attila, Klebelsberg Kunó Teleki Pál, Kállay Miklós 

Rákosi Mátyás, Nagy Imre Kádár János, Antall József, Göncz Árpád 

Évszámok 

1917, 1919–1920, 1929–1933, 1939–1945. 1990, 1918, 1919, 1920, 1941, 1944 március 19., 

1944.október 15. 1945–47, az ötvenes évek., 1956.október 23–november 4, 1989–1990  

Topográfia 

Versailles, Szovjetunió, az új államok Közép- és Kelet-Európában,. Sztálingrád, Normandia, 

Hirosima, Trianon, Magyarország új határai, Felvidék, Kárpátalja, Észak-Erdély, Délvidék 



  

Tananyag 

A XX. századi világtörténelem főbb eseményei, csomópontjai  

Az első világháború demokráciák és diktatúrák a két világháború között (7 óra) 

Az első világháború okai, indítékai, következményei.      (2 óra) 

A Párizs környéki békerendszer.         (1 óra) 

Az orosz forradalom és a bolsevik hatalomátvétel.      (1 óra) 

A nagy gazdasági világválság.          (1 óra) 

Hitler, a náci politika legfontosabb jellemzői.       (1 óra) 

A sztálini diktatúra jellemzői.          (1 óra) 

A második világháború okai és következményei       (5 óra) 

A második világháború okai, indítékai.A világháborús szövetségi rendszerek.Békekötések és 

következményeik.            (3 óra) 

A megosztott világ.            (1 óra) 

A kommunista diktatúrák bukása.         (1 óra) 

A jelenkor és a globális problémák         (3 óra) 

A környezet védelme. Városiasodás.         (1 óra) 

Az Észak-Dél-probléma. Népesedési problémák. Terrorizmus.    (2 óra) 

A XX. századi magyar történelem főbb eseményei és csomópontjai  

Az első világháborús vereség következményei hazánkban    (3 óra) 

Forradalom és ellenforradalom.          (1 óra) 

A trianoni békeszerződés és következményei.       (1 óra) 

Horthy Miklós kormányzósága.          (1 óra) 

A két világháború közötti Magyarország társadalmi, gazdasági és szellemi viszonyai (4 óra) 

A gazdasági élet.            (1 óra) 

Népesedési és társadalmi változások.         (1 óra) 

Kulturális élet.            (2 óra) 

Hazánk és a második világháború         (4 óra) 

A revízió körülményei, eredményei és következményei.     (2 óra) 

Magyarország a második világháborúban. Magyarország német megszállása.  (2 óra) 



  

A második világháború következményei hazánkban      (2 óra) 

Háborús veszteségek, a megszállás következményei.Azújjáépítés.A párizsi békeszerződés. 

                (1 óra) 

Az ország a sztálini diktatúra idején.         (1 óra) 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc okai és következményei  (4 óra) 

A pártállam gazdaság- és kultúrpolitikája.       (1 óra) 

A forradalomhoz vezető út.          (1 óra) 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc.A forradalom és szabadságharc leverése.A megtorlás. 

 (2 óra) 

A Kádár-korszak           (3 óra) 

A Kádár-korszak jellemzői.          (1 óra) 

Az életszínvonal és az eladósodás. Társadalmi válságtünetek.    (1 óra) 

A rendszerváltozás előzményei és menete.        (1 óra) 

A demokrácia és piacgazdaság létrejötte hazánkban     (2 óra) 

Demokratikus viszonyok. A többpártrendszer.       (1 óra) 

A privatizáció. A szociális piacgazdaság.        (1 óra) 

Társadalmi ismeretek 

A család, a helyi társadalom         (2 óra) 

A család jellemzői, mai problémái. Társadalmi csoportok a lakóhelyen. Az iskolai 

diákönkormányzat 

Társadalmi és politikai tagoltság Magyarországon     (3 óra) 

Nemzeti, nemzetiségi csoportok. A cigányok Magyarországon.    (1 óra) 

Egyházak és vallási közösségek.         (1 óra) 

Pártok, képviseleti szervek, szakszervezetek, kamarák.      (1 óra) 

A helyi társadalom és demokrácia        (2 óra) 

Az önkormányzat feladatai. Az önkormányzatok szervezete. A képviselőtestület, a polgármester. 

            (1 óra) 

A polgármesteri hivatal, a helyi közigazgatás működése. Ügyintézés a helyi hatóságoknál. 

Kisebbségi önkormányzatok.          (1 óra) 

Állampolgári ismeretek, a választási rendszer      (1 óra) 

Az állampolgárság kritériumai, a választójog Magyarországon. A választójog gyakorlásának 

technikája. 



  

Az állampolgári jogok és kötelességek       (2 óra) 

A legfontosabb állampolgári jogok és kötelességek feldolgozása.    (1 óra) 

 Az élethez, az emberi méltósághoz, a személyes szabadsághoz való jog alapjogként való 

ismerete. A gyermekek jogai.          (1 óra) 

A demokratikus kormányzati rendszerek       (2 óra) 

Az országgyűlés. A törvényhozás és a törvények végrehajtása. Az ellenzék és kormánypárt (1 

óra) 

A köztársasági elnök. A miniszterelnök és a minisztériumok.     (1 óra) 

Az igazságszolgáltatás          (1 óra) 

A bíróságok. A polgári, peres és büntetőeljárás. Az ügyészségek. 

A belső rend védelme A honvédelem        (1 óra) 

A rendőrség. A bűnüldözés, a közrend és a közbiztonság védelme. Közlekedés-rendészet. A 

rendészeti szervek, a polgárőrség. 

Művelődés, egészségügy és szociálpolitika hazánkban    (1 óra) 

A műveltség társadalmi szerepe. A közoktatás, a szakoktatás, a felsőoktatás. Az iskolán kívüli 

művelődés. A társadalombiztosítás. Az egészségügyi ellátás. A szociálpolitika. 

A munka világa            (2 óra) 

A munkaviszony fogalma. A munkáltató és munkavállaló kapcsolata.   (1 óra) 

A munkaszerződés. A kollektív szerződés. A vállalkozás formái.    (1 óra) 

Hazánk és Európa. Magyarország külpolitikája és külkapcsolatai   (2 óra) 

Az Európai Unió szervezete. A NATO. Magyarország és az Európai Unió.  (1 óra) 

Kapcsolatok a szomszédos országokkal. A határon túl élő magyarság. Magyar állampolgárok 

külföldön.           (1 óra) 

Az ENSZ és szervezete          (1 óra) 

Az ENSZ alapokmánya és felépítménye. 

Múzeumlátogatás, számonkérés         (15 óra) 

Múzeumlátogatás            (1 óra) 

Rendszerezés, számonkérés          (8 óra) 

 

 

 

 

 



  

 



  

Matematika 9-1O. évfolyam 
 

 

Óraszám 

  9. évf.  10.évf. 

ÉVI ÓRASZÁM:  108    108 

HETI ÓRASZÁM:  3    3 

 

 

Célok és feladatok 

 

A matematika tanitásának célja és ennek kapcsán feladata,hogy  

- megalapozza a tanulók korszerû, alkalmazásra képes matematikai mûveltségét,  

- biztosísa a többi tantárgy tanulásához szükséges matematikai ismereteket,amelyekkel 

alkalmassá válhatnak a szakképzésre. 

Ezt az ismeretek konkrét a mindennapi gyakorlatban elõforduló feladatok alkalmazásával 

segítjük. 

A szakiskolába kerülõ tanulók sajátos ígényeit és lehetõségeit figyelembe véve feladatunk: 

- az õ felzárkóztatásuk, 

- a már megszerzett ismeretk, készségek stabilizálása, 

- az alapkészségeik fejlesztése. 

Fontos,hogy a tanulók képessé váljanak: 

- a pontos,kitartó, fegyelmezett munkára, 

-  törekedjenek önellenõrzésre, 

-  legyenek képesek a kapott eredmények reális voltának megítélésére. 

A matematikával való foglalkozás 

- fejlessze a tanulók térbeli tájékozódását, 

-  esztétikai érzékét, 

- alakítsa ki a problémahelyzetek megfelelõ önbizalommal történõ megközelítését, 

- ismertesse meg a problémamegoldás örömét, és mutassa meg az emberi kultúrában 

betöltött szerepét. 

Célunk: 

- a megértésen alapuló gondolkodás kialakítása és fejlesztése, 

- a valóságos szituációk és a matematikai modellek közötti kétirányú út megismertetése. 

A szakiskolai matematikatanítás tegye képessé a tanulókat további tanulmányok 

folytatására, valamint az alapvizsga sikeres letételére. 

Fejlesztési követelmények 

Az elsajátított matematikai fogalmak alkalmazása 

A matematikai szemlélet fejlesztése 

A tanulóknál elsõsorban a szemléletesen kialakított fogalmak megerõsítésére kerül sor. 



  

Az alapmûveletek körében a biztos mûveletfogalom és a számolási készség fejlesztését a 

zsebszámológép alkalmazása is segíti. A tananyag különbözõ  fejezeteiben elõforduló 

számitásoknál is fontos a zsebszámológép biztos használata és egyéb modern technikai 

eszközök megismerése. 

A mindennapi élet, más tantárgyak és a szakma is megköveteli, hogy a matematika elemi 

fogalmait alkalmazzuk a feladatokban. 

A változó  mennyiségek közötti kapcsolatok vizsgálatával fejlesztjük a függvényszemléletet.A 

grafikonok elemzése más tárgyak megértéséhez is nélkülözhetetlen. A geometriában modellek 

segítségével fejlesztjük a sík- és térgeometriai szemléletet a szögfüggvények alkalmazása a 

gyakorlat szempontjából fontos. 

A tanításban tudstosan használjuk a matematikai logika elemeit. A "ha ..akkor".. tipusú 

következtetések helyes használata az élet számos területén hasznos. 

 

A mindennapi életben, más tárgyakban, a szakmában felmerülõ problémák megoldásában 

elengedhetetlen a szövegértõ és szövegelemzõ  képesség fejlesztése. A többféle megoldás 

keresése,megtalálása a logikus gondolkodást is fejleszti. A kerület, terület, felszin és térfogat 

szemléletes fogalmának,számítási módjának alkalmazása más tantárgyakban is 

nélkülözhetetlen. 

Egyszerû feladatok segítségével értetjük meg a biztos, a lehetetlen és a lehetséges események, a 

valószínûség fogalmát. 

 

Az elsajátított megismerési módszerek és gondolkodási mûveletek alkalmazása  

 

Fontos, hogy a mindennapi életbõl is szerepeltessünk állításokat, amelyek igaz vagy hamis 

voltát döntik el a tanulók. Ezek segítségével juttatjuk el õket sejtések és szabályszerûségek 

megfogalmazásához. 

A különbözõ témakörökben végzett csoportosítás, sorbarendezés, a bizonyos feltételeknek 

eleget tevõ elemek kiválasztása fejleszti a haalmazszemléletet. A feladatokhoz készített ábrák 

és modellek, egyszerû gráfok segítik a feladatok megértését és megoldását. Ezek 

felhasználásával vezetjük rá tanulóinkat a modellek alkalmazásának fontosságára. 

Helyes tanulási szokások fejlesztése 

A gyakorlati számításokat zsebszámológéppel végzik a tanulók. El kell érnünk,hogya becslés, 

kerekítés alklmaazásávaal reális eredményeket fogadjanak el, a feladatmegoldások helyességét 

más módokon is ellenõrizzék. 

Hozzászoktatjuk tanulóinkat, hogy megoldási tervet készítsenek, és a megoldást meg is tudják 

fogalmazni szóban és írásban egyaránt. A lényeg kiemelésére az anyanyelv és a szaknyelv 

pontos használatára nagy súlyt fektetünk. Az érvelés, cáfolás, a vitakészség, a helyes 

kommunikáció állandó fejlesztése is feladatunk. A tankönyvek, feladatgyûjtemények, 

statisztikai zssebkönyv használatára meg kell tanítanunk diákjainkat. 

A matematikai érdekességek, a máig meg nem oldott sejtések,a nagy matematikusok életérõl 

szóló történetek komoly motivációt jelentenek tanításunkban. 

 

A célok és feladatok megvalósitásának feltételei: 

 

-mindkét évfolyamon csoportbontásban kell tanitanunk a tárgyat 

-a tanulócsoportok képességeit figyelembe véve a szaktanár dõnthet a tantervi kõvetelmények 

szintjének meghatározásában, 



  

-valamennyi témakör tanitása során tõrekedni kell arra, hogy szakmai jellegû feladatok 

megoldatásával elõkészitsük a szakképzést. 

 

A kõvetelményeket különbözõ szinteken fogalmazzuk meg: 

-a megértés szintje: 

A matematikai fogalmakat akkor nevezhetjük megértettnek, ha a fogalomnak  

matematikailag lényeges jegyeit helyesen tudják felhasználni a tanulók. 

A tételeket akkor értik, ha értik a tételben szereplõ fogalmakat, és világosan látják, hogy a 

tételben megfogalmazott állitás(ok) mely feltételek  mellett igaz(ak), mely feltételek mellett 

nem. 

-az alkalmazás szintje: 

Az ismereteket számukra új helyzetben is alkotó módon tudják alkalmazni. Ezen a szinten belül 

sok fokozat lehetséges: az egyszerû feladatok önálló megoldásától a versenyfeladatok 

megoldásáig. 

 

Értékelés 

Folyamatos megfigyelés, korrekció. 

Csoportos és egyéni szóbeli számonkérés. 

Az otthoni munka értékelése. 

Diagnosztizáló felmérés. 

Témazáró feladatlapos felmérés. 

Évvégi szintmérés. ( a 10. Évfolyamon az alapmûveltségi vizsga bevezetéséig kötelezõ.) 

A javitóvizsga értékelési elveit lásd a mat. mk.munkatervében. 

9. évfolyam 

 

Cél 

 Az általános iskolai ismeretek elmélyitése, bõvitése és rögzitése, új ismeretek szerzése. A 

logikus gondolkodás fejlesztése. A problémamegoldó gondolkodás kialakitása, a matemetikai 

szaknyelv tudatos használatának elõkészitése. 

 

Követelmény 

 Matematikai tartalmat hordozó szövegek pontos értelmezése. 

Az alapfogalmak, definiciók, tételek pontos megfogalmazása, a bizonyitási igény kialakitása. 

Tétel –állitás és bizonyitás- fogalmának ismerete. A tétel és megforditása. 

Alapvetõ matematikai eljárások biztos ismerete. 

A más tárgyakhoz és a mindennapi élethez szükséges ábrázolóképesség fejlesztése. 

 

Tartalom 

 1. Gondolkodási módszerek, egyszerû kombinatorikai feladatok   16 óra 

2.Számtan, algebra         22 óra 

  Számfogalom mélyítése, halmazok,számhalmazok 

Alapműveletek racionális számkörben 

Arányosság, százalékszámitás,  

Hatványozás azonosságai, négyzetgyökvonás 



  

3. Elsõfokú egyenletek, egyenlõtlenségek, képletek rendezése, egyszerű szöveges feladatok

           24 óra 

4. Függvények, sorozatok        20 óra 

A derékszögű koordináta-rendszer ismerete, pontok ábrázolása, grafikonok készitése, 

jellemzése. A függvény fogalma, megadási módjai.Függvény ábrázolás, jellemzése a 

grafikon alapján: egyenes és forditott arányosság, lineáris függvény (az y-ax+b alakú 

függvény ábrázolása konkrét a és b értékekkel, két egyenes párhuzamossága, 

metszéspontja). 

Számtani és mértani sorozat fogalma,”n-edik tagja, az első n tagjának összege.   8 óra 

 4.Geometria          22 óra 

Mérés, mértékegységek (szögmérés),szögfajták,mértani helyek, háromszögek, négyszögek, a 

kör  tulajdonságai,Pitagorasz tételének alkalmazása,Thalesz tétele, kerület-és területszámitás, a 

kocka, a téglatest, az egyenes hasáb, a henger hálója, felszine és térfogata. 

 5.Valószinűség, statisztika         6 óra 

 

1O. évfolyam 

 

1.Gondolkodási módszerek        10 óra 

Halmazműveletek a megismert számhakmazok körében(unió, metszet,             

részhalmaz). Kombinatorikai feladatok(sorba rendezés) 

2. Számtan, algebra        18 óra 

A hatványfogalom kiterjesztése (0 és negativ kitevőjű hatvány), a számok normálakakja, 

algebrai kifejezések azonos átalakitásai, nevezetes azonosságok, szorzattá alakitások, 

egyszerű algebrai törtek. 

3.Elsőfokú és egyszerű törtes egyenletek, kétismeretlenes egyenlet-rendszerek, egész 

együtthatós másodfokú egyenletek, kamatos kamat.    22 óra 

3. Függvények          10 óra 

A másodfokú függvény ábrázolása és jellemzése a grafikon alapján, az abszolutérték 

függvény 

4. Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása grafikusan.      8 óra  

5. A szögfüggvények fogalma, ( a gyakorlati életből vett példákkal egyszerűbb számitási 

feladatok)          12 óra 

4. Geometria         22 óra 

A háromszögekkel, négyszögekkel, sokszögekkel és a körrel kapcsolatos fogalmak 

kiegészitése, egyszerű szerkesztések.  

Egybevágósági transzformációk, a háromszögek egybevágósági alapesetei. Hasonlósági 

transzformációk, a hasonlóság alkalmazása szerkesztési feladatokban. 

A háromszögek nevezetes vonalai és pontjai.Szerkesztési feladatok. 

A köriv hossza, a körcikk területe. 

A gúla, a kúp, a gömb felszine és térfogata. Szögfüggvények alkalmazása kerület-, terület-, 

felszin- és térfogatszámitási feladatokban. 

5. Valószinűség, statisztika        6 óra 

A valószinűség fogalma. Statisztikai adatok és ábrázolásuk(kördiagram, 

oszlopdiagram). 

Adathalmazok elemzése 

 



  

ANGOL NYELV 

9–10. évfolyam 
 

A szakiskolai nyelvtanulás a többi középiskolás nyelvtanulásához hasonlóan a korábbi tanévek 

anyagára, követelményeire és tapasztalatára épül. Cél, hogy a 10. évfolyam végére a diákok 

eljussanak az A2-B1 szintre (Alapvizsgára felkészítő program), melynek követelményei és céljai az 

érettségit adó középiskolák 9–10. évfolyamaira az első idegen nyelvre megfogalmazottakkal 

nagyjából azonosak. 

 

    Intézményünkben szakiskolai ágon az első két évfolyamon a tanterv ill. a követelmények 

megegyeznek mindkét szakmacsoportban, a 11. Évfolyamtól kezdve külön tanterv szerint tanulnak. 

 Szűkebb környezetünkben, Nógrád megyében   a hátrányos gazdasági helyzet és a 

nagyarányú munkanélküliség miatt  a  kereskedelem, turizmus, vendéglátás és az idegenforgalom   

fejlesztése  megoldást jelenthetne , segíthetné a fellendülést,  munkalehetőségeket teremtene, 

javítaná az életminőséget. Ezen célok megvalósítása elképzelhetetlen   idegen nyelv tanulás, ill. 

ismeret nélkül. Ebben a mi intézményünknek kiemelt szerepe van. 

 

 

    A 12. Évfolyam végén diákjaink  szóbeli szakmai nyelvi vizsgát tesznek, így a szakiskolai 

évfolyamokon  az oktatásban a célnyelv kommunikatív jellegét hangsúlyozzuk, - a kereskedő ill. 

vendéglátó szakmacsoport jellegéből adódóan. 

 A szakiskola 9-10. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv, a tanulók 

sajtosságaihoz, nyelvi szintjének fejlettségéhez alkalmazkodva az A1-A2 nyelvi szint elérését 

tekinti reális kimeneti célkitűzésnek. Az általános iskolából jobb nyelvi felkészültséggel érkező, 

jobb nyelvi készségekkel rendelkező tanulók számára a tanterv lehetővé teszi a B1 nyelvi szint 

teljesítését is. 

Az A1,B1,B2 nyelvi szintek az Európa Tanács idegen nyelv  oktatásra vonatkozó  ajánlása 

alapján kerültek meghatározásra. 

Fejlesztési követelmények 

Fejlődjön a tanulóban a pozitív hozzáállás a nyelvtanulás iránt. Alakuljon ki együttműködési 

készsége, tudjon részt venni pár- és csoportmunkában. Alakuljanak ki a tanulóban az alapvető 

nyelvtanulási stratégiák. Legyen képes idegen nyelvű információt megérteni és adni, interakcióban 

sikerrel részt venni. Legyen képes a tanárral és társaival a célnyelven együttműködni a nyelvórai 

feladatok megoldásában. Alakuljon ki az igény a tanulóban, hogy az osztálytermen kívüli idegen 

nyelvi hatásokat (tévéműsorok, újságok stb.) is megpróbálja hasznosítani önálló haladása 

érdekében. 

Témalista (ajánlás) 

 Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása.  

 Az otthon: a szűkebb környezet: a lakás bemutatása.  

 Barátok és barátnők jellemzése.  

 Időjárás.  

 Étkezés: kedvenc ételek, italok.  

 Öltözködés: ruhadarabok télen és nyáron, divat.  

 Iskola: az osztályterem tárgyai, a tanórák, tanárok.  

 Szabadidő, szórakozás: sportok; zene.  

 A munka világa, tervek a jövőről. 



  

 Acélország(ok) kultúrája. 



  

9–10. évfolyam 

Évi óraszám: 108 (heti 3 óra) 

Tartalom 

A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó három nyelvre (angol, német, 

francia) kidolgozott kimeneti követelményeket a kerettanterv tartalmazza. 

Kommunikációs szándékok 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: 

 megszólítás;  

 köszönés, elköszönés;  

 bemutatkozás; 

 érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás;  

 engedélykérés és arra reagálás;  

 köszönet és arra reagálás;  

 bocsánatkérés és arra reagálás;  

 gratuláció, jókívánság és arra reagálás.  

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 sajnálkozás;  

 öröm;  

 csodálkozás;  

 bánat;  

 bosszúság.  

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 véleménykérés és arra reagálás;  

 egyetértés, egyet nem értés;  

 tetszés, nem tetszés;  

 kívánság, képesség, szükségesség, lehetőség.  

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: 

 dolgok, személyek, események megnevezése, leírása;  

 információkérés, információadás;  

 igenlő vagy nemleges válasz;  

 tudás, nem tudás;  

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;  

 felkérés lassabb, hangosabb beszédre;  

Fogalomkörök 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése,  

 birtoklás kifejezése,  

 térbeli és időbeli viszonyok,  



  

 mennyiségi és minőségi viszonyok,  

 modalitás,  

 esetviszonyok,  

 logikai viszonyok, 

 szövegösszetartó eszközök. 

 

A kerettantervben meghatározott tananyag lefedi a tanórák 80%-át, a fennmaradó 20%-ot 

ismétlésre, gyakoroltatásra, a tananyag elmélyítésére, valamint feleltetésre, számonkérésre 

kívánjuk fordítani. Ezt az indokolja, hogy a szakiskolai ágon tanuló diákjaink nagy része  

anyanyelvén sem rendelkezik megfelelő szókinccsel és nyelvtani tudással. 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kéréseket és utasításokat követni, azokra cselekvéssel válaszolni;  

 egyszerű kérdéseket és közléseket megérteni;  

 egyszerű szöveg lényegét megérteni;  

 egyszerű szövegben számára fontos információt megérteni.  

Beszédkészség 

A tanuló legyen képes 

 köszönési, üdvözlési formákat alkalmazni;  

 egyszerű kérdésekre egy-két szavas választ adni;  

 személyével kapcsolatosan és a tanult témakörökben közvetlen információkat 

megfogalmazni;  

 megértési problémák esetén segítséget kérni;  

 környezetével kapcsolatos egyszerű kérdéseket feltenni.  

Olvasott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 ismerős nyelvi elemekből álló 80-100 szavas szöveg lényegét megérteni;  

 ismerős nyelvi elemekből álló 80-100 szavas szövegben fontos információt megtalálni;  

 megérteni és követni egyszerű feliratokat, utasításokat. 

Íráskészség 

A tanuló legyen képes 

 ismert szavakat helyesen leírni;  

 ismerős szavak írott alakját felismerni és elolvasni;  

 egyszerű nyomtatványt kitölteni.  

 

 Az idegennyelvi munkaközösség az irásbeli munkát  közös megegyezéssel , az adott 

feladat fajsúlyának megfelelően az alábbi százalékok szerint értékeli: 

 

 

Központi felmérések, tesztek esetén, - pl.érettségi próbatesztek, fordítások,  pedagógiai 

intézetek felmérései  - az elbírálási útmutatóban megadott irányelvek  alapján értékelünk 

A tanév során a házi feladatokat folyamatosan ellenõrizzük. A témazáró dolgozatok pótlólagos 

megirása-  az idegen nyelvi munkaközösség megállapodása szerint- két héten belül kötelezõ. 



  

   Elégséges érdemjegyhez szükséges, hogy az érdemjegyek ill. a témazáró dolgozatok számtani 

átlaga elérje az 1,8  átlagot. A témazáró dolgozatok érdemjegyei az értékelésnél nagyobb  

hangsúlyt kapnak. 

Nyelvi szerkezetek, szókincs Nyelvi kézségek, funkciók 

1. Bevezetés  Tanulástechnikai tudnivalók  

 

1.ato be egyes számú alakok, nevek, országok,  Üdvözlések, bemutatkozás             

1.b   számok (1 - 10) 

 

1.c   Számok 11 - 20, 30 - 90) Hallás utáni értés és olvasási kézség 

fejlesztése 

1.d   Üdvözlések 

1.e    A határozatlan névelők 

 

2   A főnevek egyes és többes száma  6óra 

3.   Számok (1 - 99)    

 

4.   Nevek, címek, telefonszámok  Hallás utáni értés, személyi adatok 

5.    Számok (100 - 999)      Betűzés, olvasás 

6.    Birtokos névmások    Megfelelő információk szerzése 

diagramról, 

7.    ABC, betűzés    táblázatból 

 

8.    to be többes szám Képeslapírás, kézzel írott lap olvasása 

9. Birtokos névmások   Információszerzés bejelentőlapról 

10. Időpontok  

 

11.Mutatónévmások: this, that, these, those Érdeklődés árakról, hallás utáni értés 

here, there Információszerzés, menetrendek, 

olvasás 

Howmuch?   

 

12. Nemzetiségek, foglalkozások   Tények olvasása az űrutazásról 

Négyjegyű számok 

 

 

13. Sorszámnevek (1 - 8)    

 

14. Helyhatározószók, névmások  Hallás utáni értés 

 Sportverseny, közvetítések 

meghallgatása 

15.there is/are („ott van” szerkezet )   

 

16. Ismétlés, összefoglalás, teszt      

 

17.Megszámlálható, megszámlálhatatlan főnevek   Olvasás rövid jegyzetből 

Ételnevek         Mondatátalakítás 



  

 Hallás utáni értés 

 Információszerzés 

  

18.  have/has got ...   A család és a rokonok bemutatása

  

19. Birtokos szerkezet (‘s)  Egyszerű szöveg olvasása 

 

20. Jellemzések     Személyek külső jellemzése, leírása 

 Hallás utáni értés, információszerzés 

21.  Ismétlés     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Howmuch is it? Howmucharethey?  Vásárlás, érdeklődés az árakról 

10. évfolyam szakiskola;évi 108 óra; heti  

 

 

1.   Felszólítások    

 

2.  Story forpleasure Olvasásikézség fejlesztése 

 

3.    Útbaigazítás   Beszéd, hallás utáni értés 

 

4. Az eddig tanultak ismétlése, gyakorlása    Útikönyv olvasása 

 Információszerzés 

  

5. Lexikai ismétlés    ABC, betűrendbe rendezés 

 

6. Kérések wouldlike Szótárhasználat 

 Táblázatokból, diagramokból 

információszerzés 

  

7. Kérések, could és would Kérések, étlap olvasása az étteremben  

     Menü, étterem  Hallás utáni értés 

 

8. Ismétlés, összefoglalás, teszt   

 

9. can, can’t    

 

10.A hét napjai, időpontok   Mennyi az idő? Hánykor? 

 Információszerzés 

 



  

11. A folyamatos jelen idő  

 

12.a folyamatos jelen idő gyakorlása   

    Sorszámnevek (9 - 12)   

 

13. goingto szerkezet („eltervezett” jövő idő)  

 

14. Story forpleasure 

 

15. Az időjárás előrejelzés szókincse   Érdeklődés az időjárásról 

16. goingto –további gyakorlása   

 

17. Bevezetés az egyszerű jelen időbe  Interjú készítés 

do, does 

Gerunds 

 

18. Az egyszerű jelen idő  Udvarias kérések, ajánlatok 

need, want, know Wouldyoulike ...? 

 

 

19. a Az egyszerű jelen szokásos  Táblázatkiegészítés 

      cselekvések kifejezésére   

 

19.b Az egyszerű jelen szokásos Napirend készítés 

  cselekvések kifejezésére   

 

20. Story forpleasure 

21. Ismétlés, összefoglalás   
 

 



  

Német nyelv 9-10. évfolyam 
 

A szakiskolai nyelvtanulás a többi középiskolás nyelvtanulásához hasonlóan a korábbi tanévek 

anyagára, követelményeire és tapasztalatára épül. Cél, hogy a 10. évfolyam végére a diákok 

eljussanak az A2-B1 szintre (Alapvizsgára felkészítő program), melynek követelményei és céljai az 

érettségit adó középiskolák 9–10. évfolyamaira az első idegen nyelvre megfogalmazottakkal 

nagyjából azonosak. 

 A szakiskola 9-10. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv, a tanulók 

sajtosságaihoz, nyelvi szintjének fejlettségéhez alkalmazkodva az A1-A2 nyelvi szint elérését 

tekinti reális kimeneti célkitűzésnek. Az általános iskolából jobb nyelvi felkészültséggel érkező, 

jobb nyelvi készségekkel rendelkező tanulók számára a tanterv lehetővé tesz a B1 nyelvi szint 

teljesítését is. 

Fejlesztési követelmények 

Fejlődjön a tanulóban a pozitív hozzáállás a nyelvtanulás iránt.  

Alakuljon ki együttműködési készsége, tudjon részt venni pár- és csoportmunkában.  

Alakuljanak ki a tanulóban az alapvető nyelvtanulási stratégiák.  

Legyen képes idegen nyelvű információt megérteni és adni, interakcióban sikerrel részt venni. 

Legyen képes a tanárral és társaival a célnyelven együttműködni a nyelvórai feladatok 

megoldásában.  

Alakuljon ki az igény a tanulóban, hogy az osztálytermen kívüli idegen nyelvi hatásokat 

(tévéműsorok, újságok stb.) is megpróbálja hasznosítani önálló haladása érdekében. 

Iskolánkban 11 és 12. évfolyamon szakmai ismeretek tanítunk idegen nyelven, amely csak 

akkor lehet sikeres, ha a tanulók megfelelő általános nyelvtudással rendelkeznek.  

Arra törekszünk, hogy a nyelvtanulás során a tanulók személyisége gazdagodjon, önbizalmuk 

növekedjen. Az idegen nyelv tanulásának fontosságát a szakmai lehetőségeik és a nyelvtudás 

szakmai életben betöltött szerepének megismertetésével igyekszünk tudatosítani 

Témalista (ajánlás) 

 Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása.  

 Az otthon: a szűkebb környezet: a lakás bemutatása.  

 Barátok és barátnők jellemzése.  

 Időjárás.  

 Étkezés: kedvenc ételek, italok.  

 Öltözködés: ruhadarabok télen és nyáron, divat.  

 Iskola: az osztályterem tárgyai, a tanórák, tanárok.  

 Szabadidő, szórakozás: sportok; zene.  

 A munka világa, tervek a jövőről. 

 Acélország(ok) kultúrája. 

 

 

 

Ellenőrzés, értékelés 

Nagyobb részek, nagyobb nyelvtani témakörök befejezése után témazáró, illetve félévi és év 

végi szintfelmérő dolgozatokkal ellenőrizzük a tanulók tudását. 

A négyéves képzést szakmai vizsga zárja.  

 

Tevékenységformák: 



  

A tantárgy tanítása csoportbontásban a leghatékonyabb, amely csoportbontás nálunk a hozzánk 

érkező tanulók korábbi nyelvtanulásából adódik. 

Az órákat célszerű szaktanteremben tanítani, ahol a szükséges tanári és tanulói segédletek 

rendelkezésre állnak. Ennek kialakítására iskolánkban a jövőben kerülhet sor. 

A tantárgy tanítása munkaformákban, tanári és tanulói tevékenységekben valósul meg. 

Munkaformák: 

 egyéni és partner munka, 

 kiscsoportos és osztálymunka, 

 projekt munka, 

 szituatív munka, 

 szerepjáték, szimulációs játék,  

 nyelvi játékok.  

 

Tanári tevékenységek : 

 a tanuló motiválása,  

 a tanulók támogatása, ösztönzése, elôrehaladásuk 

 figyelemmel kísérése, 

 gyakorlattípusok megismertetése, 

 minták megadása,  

 megoldások megbeszélése, 

 a feladatok javítása, értékelése, visszacsatolás.  

 

Tanulói tevékenységek : 

 az ABC, a nyelvtani szakkifejezések, a feladattípusok és munkaformák megismerése,  

 az órai utasítások megértése és követése, 

 a füzet- és szótárvezetés, 

 szövegtagolás, 

 jegyzetelés, 

 kézikönyvek használata,  

 audiovizuális eszközök használata, 

 javítások értelmezése. 

Eszközök, feltételek 

 

A tankönyvválasztás szempontjai: 

 megfeleljen a kerettantervben megfogalmazott céloknak és követelményeknek 

 vegye figyelembe a tanulók életkori sajátosságait 

 tartalmazza a vizsga témaköreit, autentikus szövegeket, országismereti anyagokat 

 keltse fel a tanulók érdeklődését az adott nyelv kultúrája iránt 

 legyen tetszetős, érdekes 
 

 Tankönyvek: 

-évfolyamonkénti bontásban az adott tanterv végén találhatók 



  

 Egyéb eszközök: 

-Szótárak 

-Nyelvi gyakorlókönyvek 

-Térképek 

-Összefoglaló nyelvtani táblázatok 

-Autentikus szövegeket tartalmazó szemléltető eszközök 

-Írásvetítő 

-Magnó és nyelvi hanganyagok 

-Videómagnó és nyelvi kép- és hanganyagok 

-Számítógépes nyelvoktató programok 

-Lexikonok 

 

9–10. évfolyam 
Évi óraszám: 108 (heti 3 óra) 

Tartalom 

A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó három nyelvre (angol, német, 

francia) kidolgozott kimeneti követelményeket a kerettanterv tartalmazza. 

Kommunikációs szándékok 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: 

 megszólítás;  

 köszönés, elköszönés;  

 bemutatkozás; 

 érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás;  

 engedélykérés és arra reagálás;  

 köszönet és arra reagálás;  

 bocsánatkérés és arra reagálás;  

 gratuláció, jókívánság és arra reagálás.  

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 sajnálkozás;  

 öröm;  

 csodálkozás;  

 bánat;  

 bosszúság.  

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 véleménykérés és arra reagálás;  

 egyetértés, egyet nem értés;  

 tetszés, nem tetszés;  

 kívánság, képesség, szükségesség, lehetőség.  

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: 

 dolgok, személyek, események megnevezése, leírása;  

 információkérés, információadás;  

 igenlő vagy nemleges válasz;  

 tudás, nem tudás;  



  

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;  

 felkérés lassabb, hangosabb beszédre;  

Fogalomkörök 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése,  

 birtoklás kifejezése,  

 térbeli és időbeli viszonyok,  

 mennyiségi és minőségi viszonyok,  

 modalitás,  

 esetviszonyok,  

 logikai viszonyok, 

 szövegösszetartó eszközök. 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kéréseket és utasításokat követni, azokra cselekvéssel válaszolni;  

 egyszerű kérdéseket és közléseket megérteni;  

 egyszerű szöveg lényegét megérteni;  

 egyszerű szövegben számára fontos információt megérteni.  

Beszédkészség 

A tanuló legyen képes 

 köszönési, üdvözlési formákat alkalmazni;  

 egyszerű kérdésekre egy-két szavas választ adni;  

 személyével kapcsolatosan és a tanult témakörökben közvetlen információkat 

megfogalmazni;  

 megértési problémák esetén segítséget kérni;  

 környezetével kapcsolatos egyszerű kérdéseket feltenni.  

Olvasott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 ismerős nyelvi elemekből álló 80-100 szavas szöveg lényegét megérteni;  

 ismerős nyelvi elemekből álló 80-100 szavas szövegben fontos információt megtalálni;  

 megérteni és követni egyszerű feliratokat, utasításokat. 

Íráskészség 

A tanuló legyen képes 

 ismert szavakat helyesen leírni;  

 ismerős szavak írott alakját felismerni és elolvasni;  

 egyszerű nyomtatványt kitölteni.  

 



  

NÉMET 

9 - 10. évfolyam 
 

a) Kommunikációs szándékok  

           

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

Megszólítás Entschuldigung,… 

Köszönés, elköszönés Guten Tag AufWiedersehenHallo. Tschüs. 

Bemutatkozás Ichheiße… 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Wiegeht’s? Danke, gut. Und ….? 

Engedélykérés és arra reagálás Kann/Darfich …? 

Köszönet és arra reagálás Dankeschön. Bitteschön. 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung. KeinProblem. 

Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás VielGlück! AllesGute! GutenAppetit! Danke. 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok   

 

Sajnálkozás Es tutmirleid. 

Öröm Toll! Super! 

Csodálkozás Wirklich?  

Bánat Ich bin sehrtraurig. 

Bosszúság Dasistaberschlimm! 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére      

szolgáló kommunikációs szándékok 

 

Véleménykérés és arra reagálás Wieist …? WiefindenSie …? 

…ist nett. Interessant. Wirklichschön. 

IstdieserPullovermodisch? Ja. 

Egyetértés, egyet nem értés Das stimmt (nicht). Dasistrichtig/falsch. 

Tetszés, nem tetszés DieseMusikgefälltmir (nicht). 

Kívánság, képesség, szükségesség, lehetőség Ichmöchte, ichkann, ichmuss 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok  

 

Dolgok, személyek, események megnevezése és 

leírása 

Dasistmeine Freundin. 

Információkérés, információadás Woist die Post? Sieistin der Schillerstraße. 

WasmachenSiemorgen? 

Waskostetdas Zimmer? 12 Mark. 

Dasmacht 34 Mark. 

Igenlő vagy nemleges válasz Ja, ichhabe Zeit. Nein, ichspielenichtTennis. 

Tudás, nem tudás Dasweißich (nicht). 

 



  

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok   
 

Kérés Eine Cola, bitte. 

Tiltás, felszólítás WartenSiebitte! Man darfhiernichtrauchen. 

Javaslat és arra reagálás Gehenwirschwimmen! GuteIdee! 

Warumnicht? 

Meghívás és arra reagálás Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, danke. 

Kínálás és arra reagálás Möchtest du einenKaffeee? Ja, bitte. Nein, 

danke. 

  

Segítségkérés és arra reagálás KönnenSiemirhelfenJa, ichkann. 

Ichkannleidernicht. 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok   

 

Visszakérdezés, ismétléskérés Wiebitte? WiederholenSiebitte! 

Nem értés Ichverstehenicht. 

Felkérés lassabb beszédre SprechenSieetwaslangsamer! 

 

b) Nyelvtani fogalomkörök       

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

14 óra     16 óra   

  sein,  

es gibt 

Ich bin heutezuHause. 

Hiergibt es keinen Hamburger. 

 jelenidejűség Präsens 

Vokalwechsel, 

trennbareVerben 

Die Sonnescheint. 

Der Zug fährtgleich ab.  

 

 múltidejűség,  Präteritum 

haben,sein) 

 

Perfekt  

ErhatteeinFahrrad. 

 

 

Ichhabeschongegessen. 

 jövőidejuség Futur (mit Präsens) 

 

IchbleibemorgenzuHause. 

 

 személytelenség es Es istkalt. 

Es regnet. 

Birtoklás 

kifejezése 

4 óra   4 óra   

  haben 

Wessen? 

 

IchhabeeinenBruder 

  

 

von, -s dasBuch von Peter, PetersBrief 

  

 

Possessiv-

pronomen 

DasistmeineFamilie. 

Térbeli 

viszonyok 

8 óra   8 óra   

 irányok, 

helymeghatározás  

 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 



  

  Präpositionen mit 

A/D 

 

Präpositionen mit 

demAkkusativ 

 

 

Präpositionen mit 

demDativ 

 

 

Die VasestehtaufdemTisch. 

Sielegt die Zeitung auf den Tisch. 

GehenSieüber die Straße, 

danngeradeaus. 

 

 

Die Büchersindbei Karl. 

Die Post istunsererSchulegegenüber. 

Időbeli 

viszonyok 

4 óra    4 óra   

 gyakoriság Wieoft? 

selten, manchmal, 

immer, nie 

IchgehejedenMorgenin die Schule. 

 időtartam wielange? eineStunde, von …bis,  

den ganzen Tag 

 időpont wann? 

in, um, am  

im Winter, um 8 Uhr, am Freitag, 

diese/letzte/ nächsteWoche 

Mennyiségi 

viszonyok 

3 óra     3 óra   

  Kardinalzahlen 

Ordinalzahlen 

eins, zwei 

erste, zweite 

 határozott 

mennyiség 

 einePortionPommes 

3 Mark 

 határozatlan 

mennyiség 

alles, viel, wenig, 

nichts 

alle, einige, keine 

Ichhabenichtviel Zeit. 

Dasistalles. 

Minőségi 

viszonyok 

4 óra    4 óra   

  Wie? Ich bin zufrieden. Dasistprima. 

  Vergleiche Ich esse lieberWurst. 

Am bestenwartenSiehier. 

Modalitás 6 óra   6 óra mögen, können, 

wollen, müssen, 

sollen, dürfen 

(Präsens) 

Erkannnichtschwimmen. 

IchmöchteeinEis. ErwillnachHause. 

 felszólítás  NehmenSiebittePlatz! 

Esetviszonyok 4 óra    4 óra 
névszók a 

mondatban 

Nominativ, 

Akkusativ, Dativ 

BringenSiemireine Cola. 

Logikai 

viszonyok 

4 óra   4 óra 
alárendelések 

 

Kausalsatz 

 

Denn 

 

Függő beszéd 2 óra   2 óra mit demPräsens Siesagte, dasssieheutein die 

Schulegeht. 



  

Szövegösszetartó 

eszközök 

6 óra   6 óra 
kötőszók, 

 

névmások 

 

 

 

 

und/oder/aber/denn/sondern 

 

das, 

ich, mich, mir, mein, 

dieser 

man 

 

 

 

Tájékoztatásul megadjuk az Európa Tanács nyelvi szintleírásait: 

 

Nyelvi szintleírások magyarázata az Európa Tanács idegen nyelv 

oktatásra vonatkozó ajánlásai alapján*
 

 

C2 

Minden hallott vagy olvasott szöveget könnyedén megért. A különböző beszélt vagy írott 

forrásokból származó információkat össze tudja foglalni, összefüggően tudja felidézni az 

érveket és a beszámolókat. Spontán módon ki tudja fejezni magát, teljesen összefüggően és 

pontosan, a jelentések kisebb árnyalatai között is különbséget tud tenni, még a bonyolultabb 

helyzetekben is.  

C1 Meg tud érteni különböző fajtájú igényesebb és hosszabb szövegeket, és a rejtett 

jelentéstartalmakat is érzékeli. Folyamatosan és spontán módon tudja kifejezni magát, anélkül 

hogy túl sokszor kényszerülne arra, hogy keresse a kifejezéseket. A nyelvet rugalmasan és 

hatékonyan tudja használni társadalmi, továbbá a tanuláshoz és a munkához kapcsolódó 

célokra. Világos, jól szerkesztett, részletes szöveget tud alkotni összetettebb témában is, 

eközben megbízhatóan használja a szövegszerkesztési mintákat, szövegösszekötő elemeket.  

B2 Meg tudja érteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, 

beleértve ebbe a szakterületének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Olyan szintű normális 

interakcióra képes anyanyelvű beszélővel, folyamatosan és spontán módon, hogy az egyik 

félnek sem megterhelő. Világos, részletes szöveget tud alkotni különböző témákról, és képes 

kifejteni a véleményét valamilyen témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző 

lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat.  

B1 Megérti a fontosabb információkat a világos, standard szövegekben, amelyek ismert témáról 

szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola és a szabadidő stb. terén. 

Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. 

Egyszerű, folyamatos szöveget tud alkotni olyan témában, amelyeket ismer, vagy amelyek az 

érdeklődési körébe tartoznak. Le tudja írni a tapasztalatait és különböző eseményeket, 

álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá vázlatosan meg tudja indokolni a különböző 

álláspontokat és terveket.  

A2 Megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül 

érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos 

információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az egyszerű és rutinszerű nyelvi helyzetekben tud 

kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon információkat cserél családi vagy 

mindennapi dolgokról. Le tudja írni nagyon egyszerű formában a viszonyulását valamihez, a 

közvetlen környezetében és olyan területeken, amelyek a legalapvetőbb szükségleteket érintik.  

A1 Megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, 

amelyeknek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni és be tud 

mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes 

jellegűek (pl. hogy hol lakik), amelyek olyan emberekre vonatkoznak, akiket ismer, vagy 

olyan dolgokra, amelyekkel rendelkezik. Képes nagyon egyszerű interakcióra, amennyiben a 

másik személy lassan és világosan beszél és segítőkész.  

 



  

 

* Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of 

Reference (1996). Strasbourg, Council of Europe, 131. p. 
 

 



  

Informatika  

Óraszám 

 9. évfolyam 10. évfolyam 

Éves óraszám 72 72 

Heti óraszám 2 2 

A helyi tantervünk óraszámának meghatározásánál figyelembe vettük, hogy a kerettanterv a 9-10. 

évfolyamon heti 1-1 órát javasol az Informatika, mint közismereti tantárgy óraszámára.  

Ugyanakkor a 9. évfolyamon a Szakmai előkészítés,valamint a 10. évfolyamon a Szakmai 

alapozás tantárgyblokk is tartalmaz számítógép használathoz kötődő ismereteket és gyakorlatokat. 

Pedagógiai programunk szerint e követelményeket az Informatika – Számítástechnika és az Üzleti 

adminisztráció tantárgyak keretében teljesítik tanulóink. Ennek megfelelően az Informatika – 

Számítástechnika tantárgy óraszámát a 9. évfolyamon a szabadon tervezhető órakeretből, a 10. 

évfolyamon pedig a szakmai alapozás terhére heti 2 órára emeltük. 

A kerettanterv által biztosított 20%-os szabad felhasználású időkeretet gyakorlásra, a hiányzó 

ismeretek differenciált pótlására, számonkérésre és annak visszacsatolására fordítjuk. 

A tantárgy tanításának szervezeti keretei 

Az Informatika tantárgyat a 9. és 10. osztályokban csoportbontásban, számítógépes szaktanterem-

ben oktatjuk. A csoportbontás alapja a 9. osztály tanév elején végzett diagnosztikus szintfelmérés 

eredménye, mely az informatikai előképzettség szintjét hivatott kimutatni. Ez alapján osztályonként 

egy kezdő (K) és egy haladó (H) csoportot indítunk.  

A tantárgy célja 

A XXI. század informatikai társadalmában alapvető érdek, hogy ki-ki hozzájusson a munká-

jához és élete alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően 

feldolgozni és alkalmazni. Az iskola feladata felkészíteni a tanulókat a megfelelő információ-

szerzési, -feldolgozási és -átadási technikákra, valamint megismertetni velük az információkezelés 

jogi és etikai szabályait, ezáltal képessé tenni őket arra, hogy bekapcsolódjanak az egész világra 

kiterjedő információs társadalomba. 

Ennek érdekében fontos, hogy felkeltsük és folyamatosan ébren tartsuk a tanulók érdeklődését 

az informatika iránt, megismertessük eszközeit, módszereit és fogalmait, amelyek lehetővé teszik a 

tanulók helyes informatikai szemléletének kialakulását. Az informatika – mivel logikusan gondol-

kodni, problémákat megoldani, alkotni tanít, és praktikus alkalmazói tudást, készségeket fejleszt – 

felkészít a munkára, a mindennapi életre, és valamennyi tantárgy tanulását is segítheti. 

A számítógép újszerű probléma-megoldási lehetőségeket biztosít, újfajta kommunikációs 

lehetőségeket nyújt, így az egyén önkifejezésének fontos eszközévé válhat. Ezen a gyorsan változó, 

fejlődő területen különösen fontos, hogy a tanulókban kialakuljon az ismereteik folyamatos 

megújításának igénye. 

Fejlesztési követelmények 

A) Számítástechnika 

 Az informatika társadalomformáló szerepénekmegértetése, a változó világ igényeihez 

való alkalmazkodás szükségességének beláttatása. 

 Korszerű alkalmazói készség kialakítása. A tanulók felkészítése arra, hogy a számító-

gépeket és az informatikai eszközöket célszerűen használják.  

 Önálló munkára nevelés, egyéni tanulási módszerek kialakítása. A számítógép mint 

interaktív eszköz lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra és a pontos, kitartó, 

fegyelmezett munkára.  



  

 Együttműködésre nevelés, a csoportmunka módszereinek elsajátíttatása.Nagyobb 

volumenű feladatok, „projectek” megoldása során megismerhetik a tanulók a csoport-

munkát, a feladatok részekre osztását, a másokkal való kapcsolattartást, a tervszerű, 

összehangolt munkát.  

 Alkotó munkára nevelés.Akár táblázatot készítünk a számítógéppel, akár szöveges doku-

mentumot, a végeredmény egy új produktum lesz, ami mint önálló alkotás lehetőséget ad 

az egyén önkifejezésésére. 

 Felkészítés az informatikai ismeretek széleskörű alkalmazására. Az iskolai élet esemé-

nyeihez vagy a tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok megoldására a tanulók használjanak 

informatikai eszközöket (házi dolgozat, előadás, bemutatás, tantárgyi feladatmegoldás). 

 Az informatika etikai és jogi szabályainak megismertetése. 

 Az esztétikai készség fejlesztése. Kialakítani a tanulókban a számítógépes produktumok 

esztétikus kivitelezésének igényét és a megvalósításhoz szükséges készsségeket, képes-

ségeket. 

B) Könyvtárhasználat 

 Felkészítés az információs társadalom kihívásainak fogadására. Az információszerzés 

bővülő lehetőségeinek felhasználására, az információk elérésére, kritikus szelekciójára, 

feldolgozására és a folyamat értékelésére.  

 A könyvtárra alapozott önművelés képességének kialakítása, felkészítés a könyvtári infor-

mációs rendszer lehetőségeinek felhasználásával.  

 A forrásokat alkotó módon alkalmazó tanulási technikák és módszerekfejlesztése. Az 

iskolai és más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismertetésével, 

valamint a velük végzett tevékenységek elsajátíttatásával tudatos, biztos használói maga-

tartás kialakítása. 

 A könyvtárhasználat, mint eszközjellegű tudás beépítése az információszerzésbe és 

feldolgozásba. 

 A forrásfelhasználás etikai szabályainak elsajátíttatása. 

C) Szakmai előkészítés / alapozás 

 A tanulók felkészítése arra, hogy az informatikában tanultakat speciális szakmai fela-

datok megoldására is tudják alkalmazni. A dokumentumkészítés témakörben a szakmák-

hoz igazodó dokumentumtípusok készítése, a táblázatkezelés tanítása során integráció a 

szakmai számítások modullal. 

 Hozzájárulni a tanulók szakma iránti kötődésének kialakításához, elmélyítéséhez. A 

kereskedelem és vendéglátás ügyviteli és adminisztrációs munkáinak, munkaeszközeinek 

megismertetésével elősegíteni, hogy a tanulók magabiztosan tudjanak tájékozódni az irodai 

illetve gazdálkodói környezetben.  

 Ráirányítani a tanulók figyelmét a világháló nyújtotta előnyökre, a szakmai célú felhas-

ználás lehetőségeire.  

Tantervi követelmények 

A tanulók által teljesítendő tantervi követelményeket évfolyamonként, az egyes témakörök mellett 

tüntetjük fel, M jelzéssel és félkövér betűvel kiemelve a minimumkövetelményeket.  

A továbbhaladás (az év végi elégséges tantárgyi osztályzat) feltétele a minimumkövetelmények 

80%-os teljesítése! 

 

 



  

A témakörök struktúrája 

 

9
. 
é
v
fo

ly
a
m

  
Szervezés, előkészítés 

1. Az informatika alapjai  

2. Az operációs rendszer használata 

3. Kommunikáció a hálózaton 

4. Könyvtárhasználat 

Ismétlés, rendszerezés, számonkérés 

4 óra 

12 óra 

28 óra 

16 óra 

8 óra 

4 óra 

1
0
. 
é
v
fo

ly
a
m

  

* 

** 

* 

* 

Szervezés, előkészítés 

5. Szövegszerkesztés, dokumentumkészítés 

6. Egyszerű ügyiratok formai elemei 

7. Táblázatkezelés 

8. Adatbázis-kezelés 

2 óra 

20 óra 

8 óra 

18 óra 

10 óra 

** 

 

9. A kereskedelem és a vendéglátás ügyviteli, adminisztrációs munkái 

Ismétlés, rendszerezés, számonkérés, felkészülés a vizsgára 

10 óra 

4 óra 

  * A témakör az Informatika tantárgy és a Szakmai előkészítés modul tananyagát és 

követelményeit is tartalmazza 

** Kiegészítő témakörök a Szakmai alapozás modulból 

 

 

 

 

 



 INFORMATIKA 9. 

 

TARTALOM – KÖVETELMÉNYEK 

 

9. évfolyam 

TARTALOM A TANULÓ ÁLTAL TELJESÍTENDŐ 
KÖVETELMÉNYEK 

Szervezés, előkészíté     

 Baleset-megelőzési és egészségvédelmi 

oktatás 

 

 A szaktanterem rendje (3. Melléklet) 

 Diagnosztikus felmérés a tanulók 

előzetes informatikai felkészültségéről 

 Csoportok kialakítása (K – kezdő, H – 

haladó) 

 Hogyan tanuljuk az informatikát? 

(munkaformák, módszerek, 

taneszközök) 

 

M Ismerje és tartsa be a baleset-megelőzés szabályait. 

 Munkája során vegye figyelembe az egészségvédelmi 

szempontokat. 

M Ismerje és tartsa be a szaktanterem rendjét. 

1. Az informatika alapja    

 Az informatika tárgya, társadalmi 

jelentősége 

 Az információ és az adat fogalma 

 Az információ fajtái, mértékegységei 

 

 

 Analóg és digitális jelek. Jelhalmazok 

adatmennyisége 

 Logikai alapműveletek (ÉS, VAGY, 

NEM) 

 A számítógép fő részei 

 Neumann elvű számítógépek 

 Hardvereszközök fajtái és jellemzőik 

 Tudja, mit jelent az információs társadalom kifejezés. 

M Ismerje az információ és az adat fogalmát. 

M Tudjon példákat mondani információfajtákra. 

M Ismerje a bit fogalmát. 

 Tudja alkalmazni az információ mértékegységei 

közötti átváltást. 

 Tudjon különbséget tenni az analóg és digitális jelek 

között. 

 Tudjon egyszerű kijelentéseken logikai 

alapműveleteket elvégezni. 

M Tudja megnevezni a számítógép fő részeit, 

egységeit. 

 Ismerje Neumann János számítógépre vonatkozó 

elveit. 

M Tudja értelmezni egy korszerű számítógép 

legfontosabb hardvereszközeinek jellemzőit (pl. 

újsághirdetés értelmezése, vásárláskor). 



 INFORMATIKA 9. 

 

TARTALOM A TANULÓ ÁLTAL TELJESÍTENDŐ 
KÖVETELMÉNYEK 

2. Operációs rendszer használa   

 A szoftver fogalma, csoportosítása 

(operációs rendszerek, felhasználói 

szoftverek) 

 A WINDOWS operációs rendszer 

néhány jellemzője 

 Mappastruktúra kialakítása 

háttértárolón  

 Állományműveletek: másolás, 

mozgatás, törlés, átnevezés. 

Állományok létrehozása mentéssel, 

megnyitás, keresés. 

 Lemez formázása, használhatóságának 

ellenőrzése, biztonsági másolat 

készítése 

 Számítástechnikai eszközök kezelése: 

billentyűzet, egér, lemezek és 

meghajtók 

 Tömörített állomány tartalmának 

megtekintése, kicsomagolása, 

állományok tömörítése. 

 A számítógépes vírusok, vírusok irtása, 

terjedésük megakadályozása. 

 Segédprogramok, oktató- és egyéb 

programok betöltése, telepítése, 

használata. 

 

 

 Kieg.: Informatikai eszközök és 

szoftverek etikus használata. 

M Ismerje a szoftver fogalmát. Tudjon példát 

mondani a főbb szoftvertípusokra. 

 Ismerje a WINDOWS operációs rendszer 

legfontosabb jellemzőit. 

M Ismerje az adattárolás logika rendszerét. 

M Tudjon tájékozódni, állományt keresni, elhelyezni, 

másolni, mozgatni a mappastruktúrában.  

 

 

M Sajátítsa el a számítógép-kezelés alapjait, 

biztonságosan tudja használni a számítógépet és 

perifériáit.  

 Ismerje meg egy tömörítő program használatát. 

 

 Ismerje a vírus fogalmát, a vírusfertőzésre utaló 

jelenségeket. Segítséggel tudjon vírusellenőrzést, -

mentesítést végezni. 

 Legyen képes a számítógéppel való interaktív 

kapcsolattartásra, tudja alkalmazni az operációs 

rendszer és a segédprogramok legfontosabb 

szolgáltatásait.  

 Tudjon egy alkalmazást önállóan installálni. 

 Ismerje meg és tartsa be az informatikai eszközök 

etikus használatára vonatkozó előírásokat. Legyen 

tisztában a jogtiszta szoftver, a demo, a shareware, a 

„kalózmásolat” használatának jogi 

következményeivel. 
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TARTALOM A TANULÓ ÁLTAL TELJESÍTENDŐ 
KÖVETELMÉNYEK 

3. Kommunikáció a hálózato   

 A hálózat fogalma, célja, felépítése 

 Az iskolai hálózat vázlatos felépítése, 

szolgáltatásai, az iskolai azonosító 

használata. 

 Az Internet szolgáltatásai, jellemzői 

 Elektronikus levelezés: saját e-mail cím 

létrehozása, levelek fogadása, küldése, 

állomány csatolása. 

 Egy levelező program funkcióinak 

használata: levéljellemzők beállítása, 

szűrés tárgy, feladó szerint. Elküldött 

és kapott levelek rendezése, levelek 

selejtezése. 

 Hasznos webhelyek önálló felkeresése 

(Magyar honlap, MEK, menetrendek, 

telefonszámok, önkormányzati, 

diákoldalak, szakmához, érdeklődési 

körhöz kötődő oldalak).  

 Weboldal szövegének, ábráinak 

mentése háttértárra. 

 Tematikus és kulcsszavas kereső 

használata webhely kereséshez. 

Információgyűjtés az Internetről.  

 Szakmai feladatok megoldása az 

Internet lehetőségeinek felhasz-

nálásával. 

 Kieg.: Csevegő program bemutatása 

 

 Ismerje a számítógépes hálózat fogalmát, célját. 

M Tudja önállóan használni az iskolai hálózatot és 

annak alapszolgáltatásait. 

M Tudjon kapcsolatot teremteni másokkal a hálózat 

révén, tudjon magáról, környezetéről adatokat 

közölni hálózati úton. 

M Tudjon levelezni, adatokat megkeresni, letölteni a 

hálózati szolgáltatások igénybevételével. 

 

 

M Legyen képes információt keresni helyi és 

távhálózati forrásokból. 

 Ismerjen néhány közérdekű webcímet, ahol a 

mindennapi életben szükséges információk 

megtalálhatók. 

 Tudjon szelektálni, lényeges elemeket kiemelni a 

fellelhető információhalmazból. 

 Oldjon meg egy szakmai feladatot az Internetről 

letölthető információk segítségével. 



 INFORMATIKA 9. 

 

TARTALOM A TANULÓ ÁLTAL TELJESÍTENDŐ 
KÖVETELMÉNYEK 

4. Könyvtárhasználat    

 A könyvtár terei, állományrészei, 

szolgáltatásai 

A könyvtári rendszer 

 Könyvtártípusok, könyvtárhasználati 

szabályok 

 

 

 Dokumentumtípusok: 

könyvek, sajtótermékek és nem 

nyomtatott dokumentumok.  

 Tájékoztató eszközök: 

kézikönyvtár, tájékoztató feliratok, a 

közhasznú tájékozódás forrásai, 

eszközei (Internet, pályaválasztási 

tanácsadó, telefonkönyv, menetrend, 

katalógusok, számítógépes adatbázisok, 

stb.). 

 Bibliográfia: rejtett illetve ajánló 

bibliográfia 

 Információgyűjtés a könyvtárban 

 Kieg.: Látogatás a megyei könyvtárban 

M Legyen képes tájékozódni az iskolai könyvtár tér- 

és állományszerkezetében.  

M Ismerje a könyvtártípusokat. 

 Ismerje és tartsa be a könyvtárhasználatra, 

könyvkölcsönzésre vonatkozó szabályokat. 

M Tudja használni a könyvtári dokumentumokat, 

ismerje és kövesse a forrásfelhasználás etikai 

normáit. 

M Az iskolai és a mindennapi problémahelyzeteknek 

megfelelően tudja kiválasztani a megoldást kínáló 

könyvtári tájékoztató segédleteket (kézikönyvtár, 

a könyvtári katalógusok, bibliográfiák), és legyen 

képes információkat keresni belőlük. 

 

M Tudjon forrásokat keresni a könyvtár 

katalógusaiban. 

 Tudja alkalmazni a szelektív adatgyűjtést, tudjon 

forrásjegyzéket készíteni. 
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TARTALOM A TANULÓ ÁLTAL TELJESÍTENDŐ 
KÖVETELMÉNYEK 

5. Dokumentumkészítés számítógéppel – 
szövegszerkesztés  

 

 A WORD képernyőjének, 

eszköztárának főbb részei, 

elnevezésük. 

 

 Állományműveletek: új állomány, 

mentés, megnyitás, átnevezés (mentés 

másként), nyomtatás.  

 A szövegegységek. Karakter-, 

bekezdés- és oldalformázás.  

 Műveletek vágólappal: kivágás, 

másolás, beillesztés. 

 Szimbólumok, képek, ábrák, táblázatok 

és egyéb objektumok beillesztése a 

dokumentumba.  

 A szöveg formázásának lehetőségei: 

fejléc, lábléc, oldalszámozás, 

lábjegyzet, felsorolás, számozás, 

hasábok. Tabulátorok használata.  

 Többféle formázási megoldást 

tartalmazó dokumentumok készítése 

minta és feladatleírás alapján (pl. 

önéletrajz, beadvány, jegyzőkönyv, 

üzleti levél, műszaki leírás). 

 Kieg.: Különböző tantárgyak témáihoz 

kapcsolódó dokumentumok. 

 

M Ismerje a szövegszerkesztő képernyőjének főbb 

részeit, tudja használni az eszköztárakat. 

M Tudjon dokumentumot megnyitni, menteni és 

nyomtatni.  

 

 Ismerje a szövegegységek formátumait, tudja ezeket 

alkalmazni. 

 Szövegszerkesztés során használja a vágólap-

műveleteket. 

 Tudjon szimbólumokat, ábrákat és egyéb 

objektumokat beilleszteni a dokumentumba. 

 Segítséggel legyen képes adatokat áttekinthetően 

megjeleníteni tabulátor vagy táblázat segítségével. 

M Tudjon önállóan többféle formázást tartalmazó 

dokumentumot tervezni és megszerkeszteni. 

 

Ismétlés, rendszerezés, számonkérés  
 

 



  

  

10. évfolyam 

TARTALOM A TANULÓ ÁLTAL TELJESÍTENDŐ 
KÖVETELMÉNYEK 

Szervezés, előkészítés       

 Az éves feladatok, célkitűzések 

 Munkaformák, módszerek 

 

5. Dokumentumkészítés számítógéppel – 
szövegszerkesztés  

 

 Többféle formázási megoldást tartalmazó 

dokumentumok készítése minta és 

feladatleírás alapján (pl. önéletrajz, 

beadvány, jegyzőkönyv, üzleti levél, 

műszaki leírás). Körlevél készítése. 

Kieg.: Különböző tantárgyak témáihoz 

kapcsolódó dokumentumok. 

M Tudjon önállóan többféle 

formázást tartalmazó 

dokumentumot tervezni és 

megszerkeszteni. 

 

5. Dokumentumkészítés számítógéppel – 
prezentációkészítés 

 

 A program indítása, a munkakörnyezet 

beállítása 

 A program menürendszere 

 Prezentációs anyag elkészítése (szöveg, 

rajz, fotó, hang…) és 

formázása (háttér, áttűnések, animációk) 

 Tudja az általa tanult bemutató-

készítő programot indítani. 

 Ismerje a program kezelő felületét. 

 Tudjon bemutatót megnyitni, 

menteni és lejátszani különböző 

módokon. 

M Tudjon néhány diából álló 

bemutatót készíteni. 

5. Dokumentumkészítés számítógéppel – 
weblap szerkesztés  

 

 A program indítása, a munkakörnyezet 

beállítása 

 A program menürendszere 

 Weblapok tervezése, készítése 

 Weblapok összekapcsolása (hiperlink) 

 Ismerje a weblap jellemző elemeit.  

 Tudjon egyszerű weblap 

szerkesztési feladatot elvégezni. 

 Tudjon elemi ábrákat rajzolni, 

javítani, transzformálni.  

 Grafikus ábráit, képeit tudja 

szöveges környezetben esztétikusan 

elhelyezni. 



  

  

TARTALOM A TANULÓ ÁLTAL TELJESÍTENDŐ 
KÖVETELMÉNYEK 

6. Táblázatkezelés          

 A táblázatkezelés alapfunkciói 

 Az EXCEL képernyőjének, eszköztárának 

főbb részei, elnevezésük 

 

 A táblázatkezelés alapfogalmai (cella, sor, 

oszlop, hivatkozások, képlet, tartomány, 

munkalap, munkafüzet). 

 Adattípusok, adatmegjelenítési formák, 

adatmódosítás, formázási lehetőségek.  

 Műveletvégzés: adatbevitel, törlés, 

mozgatás, másolás. 

 

 Egyszerű matematikai műveletek, 

képletek, beépített függvények használata. 

Függvényhivatkozások másolása. 

 

 A diagram fogalma, összefüggés 

függvények és diagramok között. 

Diagramtípusok, diagram készítése. 

 Táblázatkezelő alkalmazása konkrét 

feladatok megoldásában, a táblázat önálló 

megtervezése, esztétikus, áttekinthető 

kivitelezése 

 

 

M Ismerje a táblázatkezelő 

képernyőjének főbb részeit, 

tudja használni az 

eszköztárakat. 

 Ismerje a táblázatkezelés 

alapfogalmait, tudja ezeket 

használni. 

 

 Ismerje fel a táblázatokban 

szereplő adatok típusát, tudja 

használni a különböző 

adattípusokat. 

M Tudjon táblázatokat létrehozni, 

módosítani. 

M Tudjon táblázatban egyszerű 

műveleteket elvégezni. 

 Segítséggel legyen képes 

bonyolultabb összefüggéseket 

kiszámítani képletek, függvények 

alkalmazásával. 

 

M Legyen képes összefüggéseket 

diagramon megjeleníteni. 

 

 Tudjon tanulmányaival összefüggő 

feladatot önállóan megoldani 

táblázatkezelő segítségével. 



  

  

TARTALOM A TANULÓ ÁLTAL TELJESÍTENDŐ 
KÖVETELMÉNYEK 

7. Adatbázis-kezelés          

 Fogalmak: adat, adathalmaz, 

adatállomány, adatbázis, adattábla, mező, 

kulcsmező, rekord. 

 Az ACCESS képernyőjének, 

eszköztárának főbb részei, elnevezésük. 

 Adatállomány létrehozása, bővítés, 

módosítás, törlés.  

 Rendezés, keresés, szűrés, lekérdezés, 

megjelenítés, nyomtatás meglévő 

adatbázisokban. 

 Adatbázis karbantartása 

 Az adatbázis védelme, a hozzáférés 

szabályozása 

 

M Ismerje az adatbázis-kezelés 

alapfogalmait. 

 

M Ismerje az adatbázis-kezelő 

képernyőjének főbb részeit, 

tudja használni az 

eszköztárakat. 

 Legyen tisztában az adatbázis 

módosításának lehetőségeivel. 

M Tudjon információt keresni, 

megjeleníteni egyszerű 

adatbázisban. 

 Tudjon lekérdezési feladatokat 

megoldani meglévő adatbázisban. 

Ismétlés, rendszerezés, felkészülés a helyi 
vizsgára   

HELYI VIZSGA          

 

 



 

 
 
 

 

Értékelés 

 Az értékelés fő funkcióinak megfelelően diagnosztikus, formatív és szummatív értékelést 

egyaránt alkalmazunk. 

 A tanulók előzetes ismereteinek megállapítása céljából a 9. évfolyam elején diagnosztikus 

tudásszintmérést végzünk. E teszten nyújtott teljesítmény alapján osztályonként két csoportot 

(K – kezdő, H – haladó) alakítunk ki. 

 A tanév során folyamatosan élünk a formáló, segítő (formatív) értékelés lehetőségével, annak 

érdekében, hogy a tanulók megfelelő visszajelzést kapjanak felkészültségük aktuális szintjéről 

(pl. a problémák közös megbeszélésével, az elkészített házi feladatok személyre szóló 

értékelésével). 

 Mivel tanítványaink előzetes ismeretei igen heterogének, fontos, hogy különösen a 9. 

évfolyamon a hiányosságok pótlásához segítséget, egyéni konzultációs lehetőséget biztosítsunk.  

 A tantárgy sajátosságainak megfelelően az értékelés során is fontos, hogy helyesen állapítsuk 

meg az arányt az elméleti és gyakorlati ismeretek számonkérése között. Az értékelésnél a 

gyakorlati tennivalók ismerete és önálló, biztos alkalmazása domináljon. 

 A megfelelő gyakorlottság megszerzése érdekében fontos, hogy minél többször kapjanak 

számítógépen önállóan megoldható feladatokat a tanulók. Erre megfelelő időt biztosítunk, 

valamint számítógép használati lehetőséget azok számára, akik nem rendelkeznek otthon 

számítógéppel. 

 A témakör jellegétől függően differenciált, esetleg a tanuló által választott feladatot is 

kitűzhetünk, vagy kisebb (maximum 4 fős) csoportok közös projecten is dolgozhatnak. 

 Különösen a gyakorlati feladatok értékelése számos lehetőséget kínál arra, hogy fejlesszük 

tanulóink önértékelését is. 

 Az évközi munkákat érdemjeggyel értékeljük, az egész éves teljesítményt osztályzattal minő-

sítjük. Témakörönként legalább egy elméleti (kék) és egy gyakorlati (fekete) érdemjegyet 

kapjon minden tanuló. A témakörök lezárásához kapcsolódó szummatív értékelés feladatlapok, 

illetve komplex gyakorlati feladatok megoldásával történik, ami piros érdemjegyként kerül az 

osztályozó naplóba. A piros érdemjegyeket – a pedagógiai program szerint – kétszeres súllyal 

vesszük figyelembe az év végi osztályzat megállapításakor. 

 A számonkérések alapja minden esetben a tantervben témakörönként meghatározott követel-

ményrendszer. Az elégséges szint a minimumkövetelmények (M) 80%-os teljesítése. 

 A tanév során az elmaradt vagy sikertelen produktumok (beadandó munka, gyakorlati feladat, 

témazáró dolgozat) pótlására, javítására lehetőséget biztosítunk az adott témakör lezárását 

követő egy hónapon belül. Erre a szaktanárral egyeztetett időpontban, a délutáni órákban 

kerülhet sor.  

 A 10. évfolyam lezárásaként – az alapvizsga sorsának eldőltéig – helyi vizsgát szervezünk. 

A helyi vizsga tartalmi és szervezési kérdéseit az 1. Melléklet tartalmazza. 



 

 
 
 

 

Feltételek 

 A program végrehajtásának feltétele a képesítési előírásoknak megfelelő informatika szakos és 

könyvtáros tanár. 

 Bár kivételként előfordulnak olyan témák, amelyek nem kívánnak számítógépes környezetet, az 

informatika órákat számítógépes szaktanteremben kell tartani.  

 Az iskola órarendkészítését nagyban megkönnyítheti, ha a két gépteremben két szaktanár, vagy 

egy informatika és egy gépírást tanító tanár párhuzamosan oktatja az osztály két csoportját. 

Géptermi órán egy tanár max. 18 tanulóval foglalkozzon.  

 A használni kívánt programok szabják meg, hogy az egyes számítógépes munkahelyeken milyen 

konfiguráció kiépítése szükséges. (Ez fordítottan is érvényes: a hardver feltételek nem minden 

program futtatását teszik lehetővé.)  

 Minden szaktanteremben szükség van minimum egy nyomtatóra és egy multimédiás programok 

futtatására alkalmas számítógépre. 

 A gépterem kialakításánál, az eszközök elhelyezésénél tekintetbe kell venni az ergonómiai 

szempontokat.  

 A számítógépeknek két rendszerhez kell kapcsolódniuk: belső (oktatási) hálózathoz, valamint az 

Internethez. Kívánatos a könyvtár és a számítógépes szaktantermek egységes információs 

bázissá történő összekapcsolása a helyi hálózaton keresztül. 

 A könyvtárhasználat tanításához szükséges a szakmai követelményekhez igazodó összetételű, 

elrendezésű és feltártságú könyvtári állomány (könyv, folyóirat, AV és számítógépes dokumen-

tumok) és a használatához szükséges eszközök, valamint a könyvtári katalógusok, a helyben 

használható, illetve számítógépes hálózaton lekérdezhető adatbázisok és egyéb információs 

források. 

 A gépi eszközök mellett szükségesek:  

 jogtiszta szoftverek és azok leírásai, (operációs rendszer, alkalmazói programok, segéd-

programok <utility>, oktató- és játékprogramok, stb.)  

 szakkönyvek, szakfolyóiratok,  

 tankönyvek, feladatgyűjtemények, feladatlapok, 

 audiovizuális eszközök (mágnestábla, írásvetítő, videolejátszó, diavetítő, projector, stb.)  

 a fentiekhez tartozó pedagógiai szakanyag, modellek, faliképek, egyéb szemléltető 

eszközök,  

 a tanár által választott vagy saját készítésű egyéb taneszköz.  

Tankönyvek, segédanyagok 

Számítástechnikai alapismeretek A – Műszaki Könyvkiadó 

Informatika II. – Graduation Bt. GO-0042 

Informatika IV. – Graduation Bt.  

Computer Panoráma folyóirat 

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. számítástechnikai modultankönyv sorozata  

 



  

Biológia 9-10 
  

Óraszám 

     Évi óraszám:   72 

Heti óraszám:    2 

 

Célok és feladatok: 

A tantárgy célja olyan pozitív attitűd kialakítása,amely nyitottá tesz környezetünk értékeire, azok 

tiszteletére és megóvására. 

A testi,lelki,szociális egészség és harmonikus életvezetés igényének kialakitása.A tanulóknak 

érteniük kell, hogy az ember felelős saját és társai élete minőségéért, s azt is ,hogy az ember 

környezete nem függetlenek egymástól, hanem szoros kölcsönhatásban állnak. 

Elsődleges feladat az ismeretek rendszerezése, stabilizálása ugyanakkor a biológiai ismeretek 

bővítése.  

 

FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK 

Ismerje: 

  - a folyamatok és jelenségek értelmezésekor a biológia 

    törvényszerûségeit 

  - a környezete élõvilágának jellemzõit, kölcsönhatását  egymásr és az emberre 

  - az élelmiszerek tápanyagtartalma és értéke közötti összefüggést, az ember 

    egészséges életműködését vezélyeztető anyagok hatásait 

Képes legyen: 

      - használni a nyomtatott,illetve az elektronikus információhordozókat, értse a    

        szellemi fejlettségének megfelelő szintű biológiai ismeretterjesztő könyvek,  

        cikkek, elektronikus médiumok információit. 

- a jelenségek megfigyelésére, a tapasztalatok önálló rögzítésére 

 

 

Alkalmazni tudja: 

  - a tanult ismereteket az egészséges életmód kialakítására az 

    egészségének védelme, a lakóhelyi környezet megóvása érdekében a 

    biológiában használatos alapvetõ szakkifejezéseket 

Értékelés 

 

A tanult ismeretanyag szóbeli, írásbeli számonkérése 

A témakörök utáni témazáró dolgozatok értékelése 

Feltételek, eszközök   

    Írásvetítő,videó,,diavetítő,videófilmek ,mikroszkóp,metszetek,emberi    torzó,csontváz,szervek  

modelljei,falitáblák,irásvetítő fóliák, 



 

 
 
 

 

 

Biológia .9.évfolyam 

 

Témakörök Követelmény 

Az élet kialakulása Kémiai, fizikai, biológiai evolúció összefüggései 

Azélőlények szerveződési 

szintjei:sejtek, szövetek,szervek, 

szervrendszerek, szervezet. 

Vírusok eü.jelentősége  

Baktériumok haszna. 

Eukarióta – prokarióta közötti különbség. 

Az elemi higiéniai szabályok ismerete. 

Eukarióta egysejtűek. 

Az állatok szervezetének felépítése 

és működése 

Azállati szövetek megnevezése, felismerése 

. A kültakaró funkcióinak,tipusainak megnevezése, 

példákhoz kapcsolása. 
Mozgástipusok elkülönítése, példákhoz kapcsolása. 

A táplákozásformái,-szakaszai.  

Heterotróf anyagcsere lényege. A légzés 

tipusainak meg-nevezése, példához kapcsolása 

Az anyagszállítás formái, közös jellemzői. 

Nyílt és zárt keringési rend-szer összehasonlítása. 

A kiválasztás élettani szerepének felismerése 

Az állatvilág szaporodási módjai, példához 

kapcsolása 
Az embrionális és posztembrionális fejlődés 

lényege, 

A növények testfelépítése és 

működése A növényi és állati sejtek, szövetek közötti 

különbség felismerése. A növényi szervek 

megnevezése, működésük leírása. 

A gyökér és a hajtás szerepe a növények 

anyagfelvételében és leadásában. 

A növényi sejt  anyagcsere 

Folyamatai 

Az autotróf anyagcsere lényege.- a fotoszintézis. A 

növények tápanyag raktáro-   zása és kiválasztása. 

. A gázcsere módjai.A gáz-cserenyílások működése. 

. Ivaros- és  ivartalan szaporodás közötti 

különbség,megporzás,mag,   termés kialakulása. 

    Az ember életműködései és az életműködések 

szabályozása          

 

 

 

 



 

 
 
 

 

Az élőlények és környezetük 

(ökológiai alapismeretek) A bioszféra felépülése 

A populáció fogalma, a társulásokat alkotó popu-

lációk közötti kölcsön-hatások.Az élőlények tűrő-

képessége-szüktűrésű és tágtűrésű fajok. 

Atáplálékláncok,táplálékhálózatok mennyiségi 

jellemzése. 

 

 

 



 

 
 
 

 

Biológia 10. évfolyam 
Éves óraszám: 72 

Heti óraszám:    2 

 

TÉMAKÖRÖK: Követelmény 

Az ember életműködése és az életműködések 

szabályozása 

A szerv, a szervrendszer, a szer-vezet fogalma 

A legfontosabb belső szervek elhelyezkedése az 
emberi testben. 

 

Az emberi bőr felépítése, szerepe, 

Ápolása  és  elváltozásai, betegségei. 

A mozgás szervrendszerének ak-tív és passzív 

részei, azok felépí-tése . A csontváz és az 

izomzat 

együttműködése.Sérülések 

megelőzése. 

A táplálkozás servrendszerének részei. A 

szájüreg, a gyomor, a máj, a hasnyálmirigy, a 

vékinybél, vastagbél részvétele az 

emésztédben. A fogápolás és helyes 

táplálkozás szabályai. 

A légzés szervrendszerének részei azok 

működése. 

A levegő útja a légzőszervben. A dohányzás 

következményei. 

A keringés szervrendszerének részei, azok 

működése.A vér összetétele azok funkciója. 

Belső védelem. 

A vér anyagszállítása, útja a nagy és 

kisvérkörben. Leggyakoribb  keringési 

betegségek. Sérülések ellátása 

A kiválasztás szervrendszerének részei azok 

működése. 

A vizelet kialakulása. 

A férfi és a női szaporítószervrend-szer részei 

azok működése 

Szaporodás  

A szervezet szabályozása, érzékszervek 

 Az öröklődés alapjai. 

Az ivarsejtek termelődésének helye ideje.A 

menstruációsciklus. 

A fogamzásgátlás módjai. 

Az ember egyedfejlődésének és növekedésének 

szakaszai. 

A magzat fejlődésének időtartama. 

A szülés.A születés utáni sza-kaszok. 

A szabályozó szervrendszer ré-szei. 



 

 
 
 

 

Az agyvelő, gerincvelő szerke-zete,működése. 

Gerinsvelői reflexek. Agyidegek tipusai. 

Vegetatív idegrendszer szerepe. 

Idegrendszer főbb részei, hormontermelő 
mirigyek neve,helye. Hormonális szabályozás  

szerepe. 

A látás szervének szerkezete- 

működése 

A hallás , egyensúlyozás szervének szerkezete, 

működése. 

A szaglás, ízérzékelés  folyamata. 

A bőr mint érzékszerv működése. 

Az érzéklszervek betegségei. 

 

 

 Az örökítő anyag elhelyezkedése és 

tulajdonságai. 

A genotipus és a fenotipus közötti különbség. 

Információ tartalom és az élőlények 

tulajdonságai. 

Az öröklődés törvényei. 

Örökölhető betegségek. 

Az örökítőayíag megváltozása és annak 

következményei. 

 



 

 
 
 

 

Kémia 9-10.  
 

 9. 10. 

Éves óraszám 36 36 

Heti óraszám 1 1 

Cél 

A szakiskolába járó diákoknak is meg kell tanulniuk az anyagokkal való takarékos, fegyelmezett, 

gondos és körültekintő bánásmódot; a vészhelyzetek elkerülését, illetve a vészhelyzetekben a helyes 

magatartást. 

Elsődleges cél és feladat az ismeretek rendszerezése, stabilizálása, az alapkészségek fejlesztése, 

ugyanakkor kívánatos a mindennapi életben a kémiai folyamatokkal kapcsolatos ismeretek bővítése, 

elmélyítése is. Tudatosítanunk kell a diákokban önmaguk és embertársaik egészsége iránti 

felelősséget, az egészségvédelem fontosságát. 

Követelmény 

A tanulók legyenek képesek: 

megérteni az anyagi világ egységét, sokrétűségét, hogy a természet törvényei megismerhetőek a 

jelenségek megfigyelése alapján, felismerni a vegyi anyagok szerepét, felhasználhatóságát az 

iparban, a mezőgazdaságban, a háztartásban, mindennapi életünkben, 

alkalmazni a tanult törvényszerűségeket a legalapvetőbb, a gyakorlati életben előforduló kémiai 

számítások végrehajtásában, 

alkalmazni a környezetvédelmi szabályokat a vegyi anyagokkal való tevékenységek alkalmazásával, 

ismertetni a kémiai elveken és módszereken alapuló környezetvédelmi eljárásokat, 

ismertetni a mindennapi élet szempontjából fontos vegyipari termékek nyers- és alapanyagait, 

előállítási módjaikat, felhasználási területeiket, 

ismertetni a kémiai anyagok természetbeni előfordulásait, hatásukat; 

önálló véleményt alkotni a kémia mindennapi életünket érintő problémáiról; 

önálló véleményt alkotni a szenvedélybetegségek kémiai vetületeiről, az oxigén- és nitrogéntartalmú 

vegyületek narkotikus és egészségkárosító hatásairól, személyiségre és társadalomra irányuló 

veszélyeiről. 

Témakörök 

Az eddig tanultak ismétlése 

Anyagszerkezet 

Fémek 

Nemfémek 

Vegyüle 

Oldatok, oldhatóság, kolloidok 

Kémiai reakciók a háztartásban 

 Anyagok fizikai és kémiai tulajdonságai és változásai 

 Sav-bázis reakciók 

 Redoxi-reakciók 



 

 
 
 

 

Környezeti és háztartási anyagok 

 Energiaforrásaink 

 Építkezésnél használt anyagok 

 Műanyagok 

 Növényvédő szerek 

 Az élő szervezetet felépítő anyagok, tápanyagaink 

 Egészség és környezetkárosító anyagok 

 Hulladékok, hulladékkezel 



 

 
 
 

 

9. évfolyam 

Részei 

Az eddig tanultak ismétlése 

Anyagszerkezet 

Fémek 

Nemfémek 

Vegyületek 

Oldatok, oldhatóság, kolloidok 

Kémiai reakciók a háztartásban 

Anyagok fizikai és kémiai tulajdonságai és változásai 

Sav-bázis reakciók 

Redoxi-reakciók 

Rendszerezés 

Cél 

A tanuló legyen képes megkülönböztetni a fémes és nemfémes elemeket, az egyszerű és összetett 

anyagokat. Tudja megkülönböztetni a fizikai és kémiai változásokat. Legyen képes olyan 

oldatkészítési számításokat végezni, amelyekre szüksége lesz szakmai tanulmányai, valamint konyhai 

műveletek valamint kertművelés során. Tudja a háztartásban előforduló sav-bázis- és redoxi-

folyamatokat. 

Követelmény 

A tanuló legyen képes: 

önálló véleményalkotásra a kémia mindennapi életünket érintő problémáiról (környezeti, élettani 

hatások, ezek mindennapi kezelése, háztartási felhasználások előnye, veszélye); 

ismertetni a hétköznapi anyagok szakszerű felhasználását; 

elvégezni a keverékek szétválasztására alkalmas műveleteket; 

elvégezni egyszerű számításokat a konyhai műveletek és a kertművelés során szükséges 

oldatkészítéssel kapcsolatban; 

felismerni a víz és egyéb oldószerek közötti különbséget, figyelembe venni az egészségre és a 

környezetrevaló hatásait; 

megbecsülni az ivóvizet és takarékoskodjon vele;  

felmérni, hogy a kémiai reakciók energiaváltozással járnak, és a hirtelen felszabaduló reakcióhő 

veszélyt okozhat; 

ismertetni az égés feltételeit és a tűzoltás módját; 

ismertetni a tömény és híg oldatok használatának előnyeit és hátrányait; 

felismerni a pH érték és a kémhatás kapcsolatát, és hasznosítani a mindennapi gyakorlatban; 

felismerni és alkalmazni a vízlágyítás szükségességét; 

értelmezni a használati utasításokat; 

figyelembe venni fémedények használatánál,hogy egyes fajtái reakcióba léphetnek az ételekkel; 

megkülönböztetni a fizikai és kémiai változásokat. 



 

 
 
 

 

Az eddig tanultak ismétlése        13 óra 

Tartalom 

 Anyagszerkezet 

Kémiai jelrendszer 

Tájékozódás a periódusos rendszerben 

Fémek 

Alumínium,vas 

Réz, arany 

Nemfémek 

Szén 

Oxigén 

Hidrogén,klór 

Nitrogén 

Vegyületek 

Víz 

Szén-dioxid 

Szén-monoxid 

Értékelés 

Célszerű feladatlappal felmérni az általános iskolai tudásszintet. 

Oldatok, oldhatóság, kolloidok         7 óra 

Tartalom 

Oldatkészítés 

Hígítás 

Keverék szétválasztása 

Szűrés 

Bepárlás 

Emulzió, szuszpenzió, aeroszol, gél 

Kémiai reakciók a háztartásban         13 óra 

Tartalom 

Anyagok fizikai és kémiai tulajdonságai és változásai 

Reakcióhő,reakciósebesség 

Katalizátor 

Sav-bázis reakciók 

Savak és lúgok kimutatása (szóda, trisó, szódabikarbóna, szappan, mosó- és mosogatószerek, 

vízlágyítás, ecet, sósav, indikátor hatású növények) 

Fémek reakciója savval (ételeinkkel) 

Redoxi-reakciók 

Lassú és gyors égés, rozsdásodás 

Emésztés, 

Fémek oldódása savakban, 

Fertőtlenítőszerek, fehérítőszerek (hypo, hidrogén-peroxid). 



 

 
 
 

 

Rendszerezés            3 óra 

Tartalom 

Az év során tanult ismeretek rendszerezése. 

 

 



 

 
 
 

 

10. évfolyam 

Részei 

Bevezetés  

Környezeti és háztartási anyagok 

Energiaforrásaink 

Építkezésnél használt anyagok 

Műanyagok 

Növényvédő szerek 

Az élő szervezetet felépítő anyagok, tápanyagaink 

Egészség és környezetkárosító anyagok 

Hulladékok, hulladékkezelés 

Cél 

A tanuló legyen képes különbséget tenni a megújuló és nem megújuló energiaforrások között. 

Ismerje a tananyagban szereplő, háztartásban előfordulószerves anyagok tulajdonságait. Legyen 

képes besorolni tápanyagainkat a szerves vegyületek csoportjaiba. Tudja az egészségkárosító 

anyagok hatását. 

Követelmény 

Alkosson véleményt a kémia mindennapi életünket érintő problémáiról. 

A hétköznapi anyagokról elsajátított ismereteit szakszerűen használja a mindennapi munka során. 

Ismerje a megújuló és meg nem újuló energiaforrások közötti különbséget,előnyeit, hátrányait, a 

környezetvédelem és az energiatakarékosság szempontjait. 

Felismerje a túlzott műanyag használatveszélyeit. 

Képes legyen a növényvédőszerek használati utasítás szerinti biztonságos kezelésére, a környezet 

megóvására. 

Felismerje és biztosan kezelje a háztartási veszélyes hulladékokat. 

Ismerje a legfontosabb építőanyagok tulajdonságait. 

Ismerje a tápaqnyagok főbb alkotóelemeit, és be tudja sorolni a szerves vegyületek megfelelő 

csoportjába. 

Értékelés 

Félévenként két-három témazáró dolgozat (teszt) készítése javasolt. 

A kifejezőkészség fejlesztése érdekében félévenként két-három szóbeli számonkérés javasolt. Ez 5-

10 perces önálló szóbeli felelet, amelyre a tanuló néhány percig felkészülhet. 

Az értékelésbe ajánlatos az osztály tagjait bevonni.  

Bevezetés             2 óra 

Cél 

A tanulók szerves vegyületekkel kapcsolatos alapvető ismeretének elsajátíttatása. 

Követelmény 

A tanuló legyen képes: 

- meghatározni a szerves vegyület fogalmát; 

- jellemezni a szerves vegyületeket; 

- indokolni a szerves vegyületek külön tárgyalásának okait; 

- röviden ismertetni a szerves kémia történetét; 



 

 
 
 

 

- ismertetni a szerves vegyületek csoportosításának szempontjait; 

Tartalom 

A szerves kémia története; a kutatás főbb állomásai 

A szerves anyagok közös, jellemző tulajdonságai 

A szerves vegyületek elkülönített tárgyalásának oka 

Környezeti és háztartási anyagok       32 óra 

Tartalom 

Energiaforrásaink 

Megújuló energiaforrások (víz-, szél-, nap- geotermikus energia). 

Meg nem újuló energiaforrások (szén, kőolaj és földgáz). 

Környezeti hatásaik. 

Építkezésnél használt anyagok 

Mészkő, égetett mész, mészoltás, gipsz, cement. 

Festékek és oldószereik. 

Üveg. 

Műanyagok 

Polietilén, PVC. 

Gumi, teflon. 

Növényvédő szerek 

Használati utasítások elemzése. 

Az élő szervezetet felépítő anyagok, tápanyagaink 

Alkohol: erjedés, oxidáció, zsíroldás; hatása a szervezetre. 

Karbonsavak: ecetsav, citromsav, aszkorbinsav, tejsav; sztearinsav, palmitinsav, olajsav. 

Zsírok, olajok: összetétel, romlás. 

Szénhidrátok: szőlő és répacukor, fotoszintézis, keményítő, cellulóz. 

Fehérjék: felépítésük, tulajdonságainak változása fizikai és kémiai hatásokra. 

Vitaminok: vízben, zsírban oldódás, élettani hatás. 

Nyomelemek: élettani hatásuk. 

Egészség és környezetkárosító anyagok 

Levegőben: szén-monoxid, kén-dioxid, nitrogén-oxidok, savas eső, klór, üvegházhatás, szmog, 

ózonlyuk. 

Vízben: ivóvízszennyezés,eutrofizáció. 

Talajban: nitrátosodás, nehézfémek feldúsulása. 

Szenvedélybetegséget okozó vegyületek: drogok, alkohol, nikotin. 

Hulladékok, hulladékkezelés 

Növényi, állati eredetű konyhai hulladékok, nem veszélyes, le nem bomló hulladékok. 

Veszélyes hulladékok: akkumulátor, szárazelem, fáradtolaj, festékek, hígítók, gyógyszerek. 

Rendszerező ismétlés, kiegészítés      2 óra 

Cél 

Az éves tananyag rendszerező ismétlése. 



 

 
 
 

 

 

 



 

 
 
 

 

Ének-zene 9. évfolyam 

Célok 

A szakiskolában az ének-zene tantárgy középpontjában a tanulók kommunikációs, szociális és 

emocionális képességeinek fejlesztése áll. Kívánatos tehát, hogy a befogadó zenehallgatás és a közös 

éneklés mindenkor a serdülőkorú fiatalok érzelmi világához és érdeklődéséhez igazodó, egyéni és 

csoportos zenei tapasztalataikat, élményeiket is figyelembe vevő, ezeket is értelmező, kényszertől 

mentes, feszültségoldó együttlét legyen. A csoportos együttlét kulturált kereteinek bővítése fontos 

feladata az ének-zene tanításának. Ezért a zenehallgatás és a közös zenélés-éneklés az ének-zene tanítás 

tevékenységeinek legfőbb kerete. Ezek a humánus esélyt teremtő alkalmak egyúttal a csoportkohézió 

erősítésének lehetőségét kínálják, s így a tanulók a zene nyelvén is elsajátíthatják önnön élményeik, 

tapasztalataik, véleményeik megfelelő kifejezési módjait Az ének-zenei nevelés célja továbbá, hogy a 

tanulók átélt örömszerző sikerélményhez jussanak, ezzel is erősítve a zenében megtestesülő értékek 

ízlésformáló hatását. 

  Az ének-zene tantárgy tanításának kiemelt célja, hogy alkalmat adjon más művészeti ágakkal való 

kapcsolatteremtésre (színház, tánc, film stb.). Ez is esélyt teremt arra, hogy a tanulók - az iskolai 

kereteken belül és azon kívül is - motiváltak legyenek az önművelésre, az ismeretbővítésre, valamint 

arra, hogy valóban éljenek a zene kivételes személyiségformáló, a lelki energiákat kiegyensúlyozó 

lehetőségeivel. 

Fejlesztési követelmények 

A szép, többféle karaktert kifejező csoportos éneklési készség fejlesztése segítse a tanulók egyéni, belső 

érzelemvilágának megértését. A jó hangulatú, fölszabadult együtténekléssel, a közös zenehallgatást 

követő beszélgetésekkel tanulják meg gátlásaitól megszabadulva egyre többféle eszközzel kifejezni 

gondolataikat, érzéseiket.  

  Népdalaink vagy a megzenésített versek tömör, találó, képszerű nyelvezetének segítségével bővítsük a 

tanulók szókincsét, mintát adva az árnyalt érzelmek szóbeli megfogalmazásához. 

  Teljesítménykényszer nélkül, sokszínű tevékenységgel érjük el, hogy a néphagyományokkal, 

néptáncokkal, a magyar népművészeti alkotásokkal foglalkozva megkedveljék, és magukénak érezzék 

zenei kultúránkat. 

  A táncdallamokhoz, műzenei táncokhoz tartozó alaplépések megismerésével ismerjék föl a tánc 

kommunikációs és személyiségformáló lehetőségeit. Ismereteik révén tudjanak különbséget tenni a 

követendő értékrendet képviselő társas- és néptáncok, valamint a gerjesztett, extatikus táncok között. 

  Az egyszerű kánonok csoportos többszólamú éneklésén keresztül fedezzék fel a vegyes kari hangok 

újszerű akusztikai hangzásélményét és fejlődjék ki az együttműködés, a másikra való odafigyelés, az 

alkalmazkodás készsége úgy, hogy eközben „saját szólamát”  gondozva a közös szándék érvényesüljön. 

  A műdalok és más népek dalainak éneklésével, hallgatásával a tantárgy egyrészt szélesítse a tanulók 

látókörét, másrészt segítse más nemzetek értékeinek élményszerű befogadását. 

  A zenei szemelvényeket hallgatva, a zene értelmezése révén a tanuló jusson el mások 

mondanivalójának, gondolatvilágának megértéséig. Tudjon élni a művészi zene, nyújtotta 

kommunikációs lehetőségekkel. 

  Az előadói apparátus megfigyelése, a hangszerek és az emberi hangszínek megkülönböztetése, a zenei 

részletek hangulatának megfogalmazása során ismerje meg a non verbális kifejezőeszközök 

sokszínűségét. 

  A zeneművek emberközpontú megközelítésével a saját élő dalkincsének kialakításával, az egyre 

értőbbé váló, élményt nyújtó zenehallgatás gyakorlatával alakuljon ki a művészetekhez való pozitív 

attitűd. 



 

 
 
 

 

  A dzsessz történetének, kifejezőeszközeinek és műfajainak megismerése által jusson közelebb a tanuló 

az értékes és igényes szórakoztató zenéhez. 

  A képzőművészeti, irodalmi, színpadi és más alkotásokat tudja összekapcsolni a zenehallgatás 

élményével. A kifejezési formák, és műfajok néhány alapjellemzőjének birtokában legyen ismerete a 

zene nyelvének kifejezési lehetőségeiről. 

  Kapjon indíttatást a további önműveléshez és szerezzen kellő jártasságot annak technikáiban, hogy 

igénybe tudja venni a jó zene lélekemelő, pszichés energiákat feltöltő segítségét. 

Értékelés 

Szóbeli (ének) számonkérés. Ez lehet egyéni vagy csoportos. Lehet emlékezetből, kottából, 

tankönyvből. Az értékelésnél elkülönítendő a szorgalommal szerzett készség, és a magával hozott 

adottság (zenei tehetség). 

A tanulók hangjegyfüzetének időszakos ellenőrzése, egyéni értékelése. 

Szóbeli és írásbeli számonkérés: a tanult hangszerek, művészeti korok főbb stílusjegyeinek, műfajainak, 

zeneszerzőinek ismerete. 

Önálló vállalás alapján kiselőadások tartása, értékelése. 

 

Óraszámok 

Népdalok, népzene, zenehallgatás 12 óra 

Ritmus, zeneelmélet, alkalmazás 4 óra 

Zenetörténet, zeneirodalom, 

zenehallgatás 

20 óra 

Az éves óraszám 20%-át (7 óra) gyakorlásra és a hangverseny-látogatások előkészítésére fordítjuk. 

Témakör Tartalom Követelmény 
Népdalok, 

népzene, 

zenehallgatás 
 

Népdalok. Régi, új stílusú és vegyes 

osztályba tartozó magyar népdalok. 

Kifejező, prozódiailag helyesen 

értelmezett csoportos szöveges 

éneklés emlékezetből. Népies 

műdal. Kifejező, prozódiailag 

helyesen értelmezett csoportos 

szöveges éneklés emlékezetből.  

Népzene. Tanult népdalok 

népszokásokhoz, jeles napokhoz 

rendelése. Tantárgyközi néprajzi 

tartalmak felkutatása és illesztése a 

jeles napok szokásdallamaihoz, 

könyvtárhasználat segítségével. 

 Tanult népdalok funkcionális 

tartalmak szerinti rendszerezése. 

Népdalelemzés: dalkezdet, 

5 – 10 népdal ismerete emlékezetből; 

csoportos-esetleg egyéni előadásban. 

Ismerjen különböző élethelyzetekről 

szóló népdalokat. 

Ismerjen néhány népszokást, tudjon 

népdalokat rendelni hozzájuk 

Népdalelemzés a tanul szempontok 



 

 
 
 

 

dallamvonal, szerkezet, előadásmód, 

stílus, gyűjtés helye.  

A népies műdal és a cigányzene 

megkülönböztetése a magyar 

népdaltól.  

Zenehallgatás. Különböző előadói 

stílust képviselő népzenei 

felvételek, népdalfeldolgozások. Élő 

népzene. Cigányzene.  

Hangszeres magyar népzenéhez 

kapcsolódó jellegzetes magyar 

néptáncok megismerése, a táncház.  

Tanórán kívüli énekes élmény- és 

ismeretanyagának bevonása a 

tanórai munkába.  

alapján. 

Többször hallott zeneművek 

felismerése jellemző részletek 

alapján. 

Jellegzetes magyar néptáncok 

ismerete. 

Ritmus, 

zeneelmélet,  

alkalmazás 

Ritmus. Az ütemfajták, az ütemezés 

rendszerező áttekintése. 

Alap-ritmusértékek, ritmusképletek, 

ütemfajták, ütemezés. 

Ismert dallamok ritmusának 

hangoztatása. 

A ritmus szerepének összevetése a 

zenében és más művészeti ágakban.  

Zeneelmélet. Hangszerek, a 

szimfonikus zenekar, énekkari 

szólamok, hangfajok megnevezése 

hangzás alapján. A hangképzéssel 

kapcsolatos tantárgyközi ismeretek 

fölelevenítése. 

 

Alap-ritmusértékek ismerete. 

Néhány tanult dallam 

ritmusánakmegszólaltatása. 

Hallás után az egynemű és vegyes 

kari és a szimfonikus zenekari 

hangzás és a hangzó anyagból 

kiemelkedő karakteres hangszerek, 

hangszínek megkülönböztetése. 

Zenetörténet,  

zeneirodalom, 

zenehallgatás, 

éneklés 

Éneklés. 

 Énekes anyag a magyar 

zenetörténetből.Műzenei kánonok. 

Énekes szemelvények a magyar 

zeneirodalomból. A verbunkos 

stílushoz kapcsolódó népies 

műdalok, hangszeres szemelvények. 

Ismert zeneművek egyszerű 

témáinak éneklése. 

Egyszólamú művek egységes, 

kifejező, csoportos éneklése. 

Kultúrált, egységes hangzásra való 

törekvés és a többszólamú éneklési 

készség továbbfejlesztése. Egyszerű 

kánonok csoportos többszólamú 

éneklése, a vegyes kar 

hangzásigényének megismerése. 

Csoportos éneklés csoportok 

váltogatásával. A prozódiai 

szemléltetés a szöveges zenében. 

5 – 10 dallam (műdal, kánon, ismert 

műzenei szemelvény témája) 

előadása a tanév anyagából 

emlékezetből. 

Többször hallott zeneművek 

felismerése jellemző részletek 

alapján. 



 

 
 
 

 

 Zenehallgatás.  

Közismert zenei formák hallás utáni 

azonosítása. Stílusjegyek 

megnevezése többször hallott 

művekben – kapcsolatteremtés pl. 

az adott korszak társművészeti 

alkotásaival. Képzőművészeti 

alkotások és a zene közös 

vonásainak megfogalmazása. 

 Egy áttekintett korszak műfaji 

jellegzetességének összefoglalása. 

Középkori, reneszánsz, barokk, 

klasszikus, romantikus és XX. 

századi magyar zeneművek 

stílusjegyeinek felismerése.  

A magyar zeneirodalom főbb 

műfajai. Verbunkos zenei 

szemelvények. Jellegzetes barokk 

műfajokat reprezentáló zeneművek. 

A klasszikus táncok, néptáncok, 

mozgáskincse és zenei 

kifejezésmódja közötti kapcsolatok 

felfedezése. A balett.  

Kapcsolatteremtés a drámai műfajok 

és a zenés színpadi művek között 

(opera). Operarészletek, zenés 

színházi részletek. 

Klasszikus zeneművek népszerű 

átiratai.  

Bartók Béla és Kodály Zoltán 

néhány zenekari és vokális műve. 

Zeneirodalom. 

 Segédkönyvek, albumok, 

hangzóanyagok használata. 

Tájékozódás könyvtárban, 

fonótékában. 

Kép, film és zene kapcsolatának 

megfigyelése, elemzése. 

Élőzenei hangverseny-, színház- 

operalátogatás. 

Vélemény megfogalmazása a 

tömegkommunikáció zenei 

műsorairól, hangversenyekről, 

színházi előadásokról. 

A tanult korok áttekintésének alapjául 

szolgáló zeneművek történelmi korba 

való elhelyezése. 

A tanult művészeti korszakokból 

néhány zeneszerző és egy-egy 

társművészeti alkotás ,egy-egy zenei 

műfaj megnevezése. 

A hallott zeneművek elhelyezése 

történelmi korban, kapcsolatteremtés 

társművészeti alkotásokkal. 

 



 

 
 
 

 

Rajz és vizuális kultúra 

 

9. évfolyam 

Óraszám 

Szakiskola: 

 9. évfolyam 

Éves óraszám 36 

Heti óraszám 1 

 

A tantárgy célja 

A tantárgy legfontosabb célkitűzése a vizuális kultúra nyelvének, a látás eszközrendszerének gyarapítása 

a szakiskola speciális körülményei között. Ezek a sajátos iskolai feltételek oly módon alkalmasak a 

személyiség e téren történő fejlesztésére, hogy a szakmai, szakirányú érdeklődést és a tantárgy 

kapcsolódási pontjait segítik összehangolni. A vizuális kultúra tantárgy megjelenése a szakiskolában a 

következő általános célok eléréséhez járul hozzá: a kreativitás fejlesztése; a kreatív gondolkodás 

fejlesztése; az esztétikum iránti befogadó készség erősítése; az értékek iránti nyitott magatartás 

kialakítása; a tolerancia és az empátia fejlesztése; az érzelmi nevelés, valamint az értékközpontú 

személyiség fejlesztése. 

Fejlesztési követelmények 

Az általános iskolai vizuális nyelvi elemek, a környezetkultúra, a tárgykultúra, és a képzőművészeti 

alapismeretek készségszintű alkalmazásának megtartása és – amennyiben lehetséges – a szakmai irányú 

fejlesztés és alkalmazás a megadott témakörökön belül. 

Kifejezés, képzőművészet – alkotás, befogadás 

A mindennapi látványsokaság esztétikai és művészi elemzésének ismeretszerű feldolgozása alkotások és 

művészettörténeti példák segítségével, a gondolatok, érzelmek megjelenítése a vizuális nyelv 

eszközeivel. 

Vizuális kommunikáció – alkotás, befogadás 

Alapszintű kommunikációs elemek vizuális megjelenítése, a munkaeszközök, a szakmai képi, vizuális 

elemek felismerése és alkalmazása, a tárgy és a szakmai nyelv érintkezési pontjainak felfedezése. 

Tárgy, és környezetkultúra – alkotás, befogadás 

Szűkebb és tágabb környezetének esztétikus alakítására tett képi javaslatok létrehozása. A tantárgy és 

szakmai tárgyainak kapcsolódási pontjai (formatervezési, ergonómiai rendszerek), megismerése és 

feldolgozása. 

Tantervi követelmények 

A vizuális nyelv sajátosságainak felelevenítése és új elemeinek megismerése. A látványértelmezés során 

felmerült vizuális problémák alkalmazása. Az eddig tanult technikák, eszközrendszer felelevenítése, a 

szakirányú vizuális alkotás, alakítás, vizuális kommunikáció alkalmazása. A tér ábrázolásának eszközei 

(konvenciók) használata.  

Szakismeretet kívánó szakrajzok elsajátítása és beépítése a kreatív tevékenységek körébe. Színek, 

vonalak, foltok, formák és tér alkalmazása. A színkeverés elemeinek felidézése. Néhány – a 

szubkultúrában, ifjúsági kultúrában megjelenő – vizuális probléma (graffiti, testdíszítés, öltözködés) 

felismerése, tervezéssel egybekötött alkalmazása. 



 

 
 
 

 

Kompozíció, képépítés, plasztikai ismeretek – a művészeti alkotás alapfogalmainak helyes értelmezése. 

A művészet és a társadalom kapcsolatának, a művészet helyzetének felismerése és értékelése. A 

személyiség és a kreativitás kapcsolatának felismerése. A vizuális nyelv sajátosságainak alkalmazása a 

mindennapi élet területén. A művészettörténet 19-20. századi irányzatai közül öt stílus ismerete, 

valamint 5 jelentős magyar és külföldi mester művének felismerése. A tervezés és kivitelezés 

folyamatának bemutatása egy portfolió elkészítésével. 

A tanulók által teljesítendő tantervi követelményeket évfolyamonként, az egyes témakörök mellett 

tüntetjük fel, M jelzéssel és félkövér betűvel kiemelve a minimumkövetelményeket.  

Értékelés 

A továbbhaladás feltételeit – egyben a tárgy értékelését – a munka minősége, a szakmai tárgyakhoz való 

köthetőség lehetősége, a bemutatott portfoliós anyag biztosíthatja. Ez utóbbi fontos eszköze a rendszeres 

és hatékony alkotó jellegű tantárgyi munkának. 

 

 

 



  

TARTALOM – KÖVETELMÉNYEK 

 

9. évfolyam 

TARTALOM 
A TANULÓ ÁLTAL TELJESÍTENDŐ 

KÖVETELMÉNYEK 

1. Kifejezés, képzőművészet 
 

Alkotás 

Ábrázolás értelmezése és átértelmezése színnel 

(fotók és rajzok átfestése színek keverése 

segítségével). 

Érzelmek és lelkiállapot kifejezése, hangulatok 

ábrázolása, szín, vonal és forma segítségével 

(festés zenére, versek illusztrálása, lelkiállapot 

megmintázása agyagban). 

Egy adott téma fel- és átdolgozása különböző 

technikák segítségével. 

 

M Kifejezési kísérletek személyes 

beállítódás szerinti témában, műfajban, 

technikában. 

 A megismert kifejezésmódok kreatív, 

önálló felhasználása. 

 A belső szemlélet működtetése az alkotó és 

befogadó tevékenységben. 

M Képesség az esztétikai minőségek 

megítélésére 

Befogadás 

Művészeti élmények szóban történő 

megfogalmazása (film, épület, kiállítás stb.). 

Tárlatlátogatás és feladatlap feldolgozása. 

Művészeti ágak az ókortól a 19. századig 

(lehetőség szerint 5 művészeti ág megnevezése 

példákkal, 5 reprodukció felismerése).  

M A tanult korok, korszakok és irányzatok 

legfőbb jellegzetességeinek felsorolása és 

egy-egy kiemelkedő alkotás ismerete. 

 Legyen tájékozott a művészettörténet nagy 

korszakaiban, ismerjen fel és nevezzen meg 

adott kort és irányzatot reprezentáló 

műalkotásokat. 

 A kor és műalkotás közötti összefüggés 

megértése. 

 Az alkotói folyamat, az alkotói módszerek 

ismerete. 

 Tudjon saját szavaival elemezni egy 

műalkotást 

M Alkotók sajátos technikai megoldásainak 

felismerése tipikus példákon. 

2. Vizuális kommunikáció   
 

Alkotás 

Az alapvető ábrázolási konvenciók felidézése 

(sík- és térábrázolás). 

A perspektíva használata. 

Az axonometria használata műszaki ábrák 

elkészítésekor. 

Vetületi ábrázolások a Monge-rendszerben. 

Értelmező rajzok szabadkézi vázlattal. 

Egyszerű beállítások szabadkézi rajzok. 

Robbantott ábrák érdekes térbeli formákról-

szakipari eszközökről. 

 

 Jártasság a műszaki jellegű ábrázolás 

alapjaiban, a tanult ábrázoló geometriai 

rendszerek alkalmazásában. 

M Legyen gyakorlott a geometriai (műszaki 

jellegű) közlőnyelv olvasásában. 

M Adott tárgy axonometrikus ábrázolása, 

vetületeinek, metszeteinek 

megszerkesztése 

Tervezések: 

plakát tervezése – az írás, a szöveg, a betű 

felhasználása a vizuális nyelv értelmezésében; 

. 



 

 
 
 

 

graffitti tervek. 

Egy kedves zene képszerű feldolgozása 

csomagolással egybekötött tervezéssel (pl. CD –

hirdetés stb.). 

Befogadás 

Nézőpontok, arányok megismerése, tájékozódás a 

látványok értelmezésében. 

Elemzés egy reklám, egy plakát használati és 

látványfunkcióinak szempontjait figyelembe 

véve. 

A médiumok (egy szappanopera, egy reklám 

hírműsor) képi világának szóbeli elemzése. 

Az álló- és mozgókép (az idő és térbeliség 

jellegzetességeinek. kiemelése egy rajzfilm és 

egy képregény elemzése során. 

 Ismerje a tömegkommunikáció lényeges 

vonásait. 

 Legyen képes a tömegkommunikáció 

vizuális közléseinek helyes értelmezésére, 

kritikus megítélésére. 

M Jártasság a reklámok álló- és 

mozgóképnyelvi anyagának 

elemzésében 

3. Tárgy és környezetkultúra       
 

Alkotás 

Tárgyak, munkaeszközök ábrázolása a 

legcélszerűbb formák figyelembevételével. 

Tárgyak elemzése és újratervezése. 

Saját személyes tárgyak (ruha, ékszer, percing) 

tervezése. 

Saját élettér léptékeinek és mozgásterének rajzi 

elemzése, új lakótér tervezése méretarányokkal. 

 Empátia a problémafelismerésben, 

tájékozottság a terv kiválasztásában, 

szakszerűség a kivitelezésben 

M Használati tárgyak (öltözködés, ajándék) 

rendeltetésnek megfelelô,  tudatos 

tervezése 

Befogadás 

A tárgyak tervezésének folyamatai, elkészítésük 

menete. 

Tárgyak esztétikai és használati szempontjainak 

bemutatása. 

A város, az épület, a táj egymáshoz való viszonya 

– szóbeli elemzések 

 A gondolkodásmód, a kulturális környezet 

és a konkrét tárgy minősége közötti 

összefüggés felismerése 

M Ismerjen néhány, a szokásostól eltérő 

megjelenésű eszközt és épületet 
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10. évfolyam 

TARTALOM 
A TANULÓ ÁLTAL TELJESÍTENDŐ 

KÖVETELMÉNYEK 

1. Kifejezés, képzőművészet      
 

Alkotás 

Mozgásábrák, folyamatok ábrázolása és 

azok animációs filmen való 

megjelenítése. 

Montázsok és kollázsok készítése, a fotó 

felhasználása. 

Másolat és transzformálás – műalkotások 

vagy személyes fotók másolata és 

méretnövelése. 

Személyes hangulatú festmény (szobor) 

készítése. Önportré a belső karakter 

kifejezésével. 

 

M Kifejezési kísérletek személyes beállítódás szerinti 

témában, műfajban, technikában. 

 A megismert kifejezésmódok kreatív, önálló 

felhasználása. 

 A belső szemlélet működtetése az alkotó és befogadó 

tevékenységben. 

M Képesség az esztétikai minőségek megítélésér 

Befogadás 

A 19-20. század művészeti irányzatainak 

megismerése, stíluskorszakok bemutatása, 

öt mű felismerése. 

A festészet alapelemeinek áttekintése 

színkeverés, színkör, színkontrasztok, 

színharmóniák. 

A kép kompozíciós törvényei. 

A fotózás és a film (video) képalkotó 

rendszereinek megismerése. 

Portfolió – saját munkaanyag – 

összeállítása, bemutatása. 

M A tanult korok, korszakok és irányzatok legfőbb 

jellegzetességeinek felsorolása és egy-egy 

kiemelkedő alkotás ismerete. 

 Legyen tájékozott a művészettörténet nagy 

korszakaiban, ismerjen fel és nevezzen meg adott kort 

és irányzatot reprezentáló műalkotásokat. 

 A kor és műalkotás közötti összefüggés megértése. 

 Az alkotói folyamat, az alkotói módszerek ismerete. 

 Tudjon saját szavaival elemezni egy műalkotást 

M Alkotók sajátos technikai megoldásainak felismerése 

tipikus példákon. 

2. Vizuális kommunikáció       
 

Alkotás – ábrázolási konvenciók 

A kétirányú perspektíva használata 

tervezőfeladatokban. 

Saját iskolai és otthoni jelzések 

kidolgozása – piktogrammok tervei. 

A nyelv és a jelzések – tetoválások, 

testfestések – tervezés. 

Zene és kép összefüggései, képi jelekké 

alakított zenei hangok – kísérleti 

Rajzok és lemeztervek. 

 Jártasság az ábrázolás alapjaiban, a tanult ábrázoló 

rendszerek alkalmazásában. 

M Legyen gyakorlott a különböző közlőnyelv 

olvasásában. 

Befogadás 

Az ábrázolási konvenciók elemzése, a 

látvány és rögzítésének elméleti szintjei 

(korok és ábrázolási formák). 

A test ékítésének néprajzi-kultúrtörténeti 

 

 

 

 

 Ismerje a tömegkommunikáció lényeges vonásait. 



 

 
 
 

 

szokásai. 

A zenei effektek színekké alakításának 

világítástechnikai-informatikai 

sajátosságai. 

A mozgó képi kifejezés legfontosabb 

eszközeinek ismerete. 

A média mint az élet kifejeződésének 

sajátos eszköze – elemzések a 

tévéműsorokról. 

 Legyen képes a tömegkommunikáció vizuális 

közléseinek helyes értelmezésére, kritikus megítélésére. 

M Jártasság a reklámok álló- és mozgóképnyelvi 

anyagának elemzésében 

3. Tárgy és környezetkultúra       
 

Alkotás 

Tárgytervezés a szakmai munka 

megkönnyítését célzó szerszámok, 

készletek kialakításához. 

Saját (személyes) tér tárgyainak, 

berendezésének megtervezése és fotókkal, 

rajzzal kollázsszerű ábrázolása. 

A monogram mint tárgy – táska, irattartó 

és monogramjának elkészítése. 

A tervezés folyamatának rögzítése, mappa 

(portfólió) összeállítása 

 

 Empátia a problémafelismerésben, tájékozottság a terv 

kiválasztásában, szakszerűség a kivitelezésben 

M Használati tárgyak rendeltetésnek megfelelő, 

tudatos tervezése 

Befogadás 

Tárgyak a múltban, kultúrtörténeti 

alapismeretek. 

A munkalélektan (ergonómia) alapjai – 

szakmai munka és esztétikum. 

A tervezés folyamatának elméleti alapjai 

a portfolió indoklása szóban, írásban. 

 

 A gondolkodásmód, a kulturális környezet és a konkrét 

tárgy minősége közötti összefüggés felismerése 

M Ismerjen néhány, a szokásostól eltérő megjelenésű 

eszközt és épületet 

 

 

 



 

 
 
 

 

 



 

 
 
 

 

 



 

 
 
 

 

Rajz és vizuális kultúra 9. évfolyam 
 

 

 9. évfolyam 

Éves óraszám 36 

Heti óraszám 1 

 

A tantárgy célja 

A tantárgy legfontosabb célkitűzése a vizuális kultúra nyelvének, a látás 

eszközrendszerének gyarapítása a szakiskola speciális körülményei között. Ezek a sajátos 

iskolai feltételek oly módon alkalmasak a személyiség e téren történő fejlesztésére, hogy a 

szakmai, szakirányú érdeklődést és a tantárgy kapcsolódási pontjait segítik összehangolni. 

A vizuális kultúra tantárgy megjelenése a szakiskolában a következő általános célok 

eléréséhez járul hozzá: a kreativitás fejlesztése; a kreatív gondolkodás fejlesztése; az 

esztétikum iránti befogadó készség erősítése; az értékek iránti nyitott magatartás 

kialakítása; a tolerancia és az empátia fejlesztése; az érzelmi nevelés, valamint az 

értékközpontú személyiség fejlesztése. 

Fejlesztési követelmények 

Az általános iskolai vizuális nyelvi elemek, a környezetkultúra, a tárgykultúra, és a 

képzőművészeti alapismeretek készségszintű alkalmazásának megtartása és – amennyiben 

lehetséges – a szakmai irányú fejlesztés és alkalmazás a megadott témakörökön belül. 

Kifejezés, képzőművészet – alkotás, befogadás 

A mindennapi látványsokaság esztétikai és művészi elemzésének ismeretszerű 

feldolgozása alkotások és művészettörténeti példák segítségével, a gondolatok, érzelmek 

megjelenítése a vizuális nyelv eszközeivel. 

Vizuális kommunikáció – alkotás, befogadás 

Alapszintű kommunikációs elemek vizuális megjelenítése, a munkaeszközök, a szakmai 

képi, vizuális elemek felismerése és alkalmazása, a tárgy és a szakmai nyelv érintkezési 

pontjainak felfedezése. 

Tárgy, és környezetkultúra – alkotás, befogadás 

Szűkebb és tágabb környezetének esztétikus alakítására tett képi javaslatok létrehozása. A 

tantárgy és szakmai tárgyainak kapcsolódási pontjai (formatervezési, ergonómiai 

rendszerek), megismerése és feldolgozása. 

Tantervi követelmények 

A vizuális nyelv sajátosságainak felelevenítése és új elemeinek megismerése. A 

látványértelmezés során felmerült vizuális problémák alkalmazása. Az eddig tanult 

technikák, eszközrendszer felelevenítése, a szakirányú vizuális alkotás, alakítás, vizuális 

kommunikáció alkalmazása. A tér ábrázolásának eszközei (konvenciók) használata.  

Szakismeretet kívánó szakrajzok elsajátítása és beépítése a kreatív tevékenységek körébe. 

Színek, vonalak, foltok, formák és tér alkalmazása. A színkeverés elemeinek felidézése. 

Néhány – a szubkultúrában, ifjúsági kultúrában megjelenő – vizuális probléma (graffiti, 

testdíszítés, öltözködés) felismerése, tervezéssel egybekötött alkalmazása. 

Kompozíció, képépítés, plasztikai ismeretek – a művészeti alkotás alapfogalmainak helyes 

értelmezése. A művészet és a társadalom kapcsolatának, a művészet helyzetének 

felismerése és értékelése. A személyiség és a kreativitás kapcsolatának felismerése. A 



 

 
 
 

 

vizuális nyelv sajátosságainak alkalmazása a mindennapi élet területén. A művészettörténet 

19-20. századi irányzatai közül öt stílus ismerete, valamint 5 jelentős magyar és külföldi 

mester művének felismerése. A tervezés és kivitelezés folyamatának bemutatása egy 

portfolió elkészítésével. 

A tanulók által teljesítendő tantervi követelményeket évfolyamonként, az egyes témakörök 

mellett tüntetjük fel, M jelzéssel és félkövér betűvel kiemelve a minimumkövetelményeket.  

Értékelés 

A továbbhaladás feltételeit – egyben a tárgy értékelését – a munka minősége, a szakmai 

tárgyakhoz való köthetőség lehetősége, a bemutatott portfoliós anyag biztosíthatja. Ez 

utóbbi fontos eszköze a rendszeres és hatékony alkotó jellegű tantárgyi munkának. 

 

 

 

Megjegyzés [Kt1]:  



 

 
 
 

 

TARTALOM – KÖVETELMÉNYEK 

 

9. évfolyam 

TARTALOM 
A TANULÓ ÁLTAL TELJESÍTENDŐ 

KÖVETELMÉNYEK 

1. Kifejezés, képzőművészet 
 

Alkotás 

Ábrázolás értelmezése és átértelmezése színnel 

(fotók és rajzok átfestése színek keverése 

segítségével). 

Érzelmek és lelkiállapot kifejezése, hangulatok 

ábrázolása, szín, vonal és forma segítségével 

(festés zenére, versek illusztrálása, lelkiállapot 

megmintázása agyagban). 

Egy adott téma fel- és átdolgozása különböző 

technikák segítségével. 

 

M Kifejezési kísérletek személyes beállítódás 

szerinti témában, műfajban, technikában. 

 A megismert kifejezésmódok kreatív, önálló 

felhasználása. 

 A belső szemlélet működtetése az alkotó és 

befogadó tevékenységben. 

M Képesség az esztétikai minőségek 

megítélésére 

Befogadás 

Művészeti élmények szóban történő 

megfogalmazása (film, épület, kiállítás stb.). 

Tárlatlátogatás és feladatlap feldolgozása. 

Művészeti ágak az ókortól a 19. századig 

(lehetőség szerint 5 művészeti ág megnevezése 

példákkal, 5 reprodukció felismerése).  

M A tanult korok, korszakok és irányzatok 

legfőbb jellegzetességeinek felsorolása és 

egy-egy kiemelkedő alkotás ismerete. 

 Legyen tájékozott a művészettörténet nagy 

korszakaiban, ismerjen fel és nevezzen meg 

adott kort és irányzatot reprezentáló 

műalkotásokat. 

 A kor és műalkotás közötti összefüggés 

megértése. 

 Az alkotói folyamat, az alkotói módszerek 

ismerete. 

 Tudjon saját szavaival elemezni egy 

műalkotást 

M Alkotók sajátos technikai megoldásainak 

felismerése tipikus példákon. 

2. Vizuális kommunikáció   
 

Alkotás 

Az alapvető ábrázolási konvenciók felidézése 

(sík- és térábrázolás). 

A perspektíva használata. 

Az axonometria használata műszaki ábrák 

elkészítésekor. 

Vetületi ábrázolások a Monge-rendszerben. 

Értelmező rajzok szabadkézi vázlattal. 

Egyszerű beállítások szabadkézi rajzok. 

Robbantott ábrák érdekes térbeli formákról-

szakipari eszközökről. 

 

 Jártasság a műszaki jellegű ábrázolás 

alapjaiban, a tanult ábrázoló geometriai 

rendszerek alkalmazásában. 

M Legyen gyakorlott a geometriai (műszaki 

jellegű) közlőnyelv olvasásában. 

M Adott tárgy axonometrikus ábrázolása, 

vetületeinek, metszeteinek megszerkesztése 



 

 
 
 

 

Tervezések: 

plakát tervezése – az írás, a szöveg, a betű 

felhasználása a vizuális nyelv értelmezésében; 

graffitti tervek. 

Egy kedves zene képszerű feldolgozása 

csomagolással egybekötött tervezéssel (pl. CD 

–hirdetés stb.). 

. 

Befogadás 

Nézőpontok, arányok megismerése, 

tájékozódás a látványok értelmezésében. 

Elemzés egy reklám, egy plakát használati és 

látványfunkcióinak szempontjait figyelembe 

véve. 

A médiumok (egy szappanopera, egy reklám 

hírműsor) képi világának szóbeli elemzése. 

Az álló- és mozgókép (az idő és térbeliség 

jellegzetességeinek. kiemelése egy rajzfilm és 

egy képregény elemzése során. 

 Ismerje a tömegkommunikáció lényeges 

vonásait. 

 Legyen képes a tömegkommunikáció vizuális 

közléseinek helyes értelmezésére, kritikus 

megítélésére. 

M Jártasság a reklámok álló- és 

mozgóképnyelvi anyagának elemzésében 

3. Tárgy és környezetkultúra       
 

Alkotás 

Tárgyak, munkaeszközök ábrázolása a 

legcélszerűbb formák figyelembevételével. 

Tárgyak elemzése és újratervezése. 

Saját személyes tárgyak (ruha, ékszer, percing) 

tervezése. 

Saját élettér léptékeinek és mozgásterének 

rajzi elemzése, új lakótér tervezése 

méretarányokkal. 

 Empátia a problémafelismerésben, 

tájékozottság a terv kiválasztásában, 

szakszerűség a kivitelezésben 

M Használati tárgyak (öltözködés, ajándék) 

rendeltetésnek megfelelô,  tudatos 

tervezése 

Befogadás 

A tárgyak tervezésének folyamatai, 

elkészítésük menete. 

Tárgyak esztétikai és használati 

szempontjainak bemutatása. 

A város, az épület, a táj egymáshoz való 

viszonya – szóbeli elemzések 

 A gondolkodásmód, a kulturális környezet és a 

konkrét tárgy minősége közötti összefüggés 

felismerése 

M Ismerjen néhány, a szokásostól eltérő 

megjelenésű eszközt és épületet 

 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 

Osztályfőnöki 9-10. 

 

 

Az osztályfőnöki óra az osztályfőnök és osztálya kötetlen együttlétére szánt intézményes keret, egy  

sajátos funkciókkal rendelkező tantervi egység. Az osztály tevékenységének mozgatója az 

osztályfőnök. 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 keretében 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 önnevelés iránti igényük felkeltésében,  

 

Az osztályfőnöki óra célkitűzései és tartalma a más tanórákénál erősebben kötődik az adott  

körülményekhez. 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 eseményektől.  

 

 

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 

osztályközösségben 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 

középiskolai tanulmányok sikeres befejezéséhez, valamint a továbbtanuláshoz. Nagy hangsúlyt 

kapnak azok a területek, amelyek az osztályközösségen túlnyúló emberi és társadalmi-kulturális 

kapcsolatok kialakítására, 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 

 

 


