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Magyar nyelv 9-12. 

Óraszám 

 9. 10. 11. 12. 

Összes óraszám 54 36 36 72 

Heti óraszám 1,5 1 1 2 

Célok 

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

képességeinek fejlesztése: a szöveghallás, a beszédértés, a szövegértő 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 

szakképző iskolatípusban további meghatározó cél, hogy a diák sajátítsa el és használja 

igényesen szakterületének nyelvét. 

Feladatok, fejlesztési követelmények 

A fentiekkel összefüggésben hangsúlyos feladatnak tekintjük a következőket: 

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

éskommunikációt  szolgálta, szolgálja, és az önkifejezést elősegítő 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 felelőssége; 

 a szilárd grammatikai, szövegtani és stilisztikai ismeretek alapján tudatos, 

kritikus,nyíltnyelvszemléletet alakítunk ki a diákban 

 a nyelvi képzés különböző területein bizonyítjuk a magyar nyelv történeti 

sajátosságait 

 elősegítjük a logikus gondolkodás fejlődését, az idegen nyelvek tanulását 

 a képzés során elősegítjük, 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 önművelődés, a magán- és a közéletben való 

eligazodás nyelvi követelményeivel. 



Értékelés 

A diákok szóbeli és írásbeli megnyilatkozásainak folyamatos értékelése és minősítése: 

 Szóbeli feleletek  

 Feladatlapok 

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

feldolgozása) 

 Kiselőadások 

 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 

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

követni azok szerkezetét 

 legyen képes különféle feladathelyzetekben szövegeket mint információforrásokat 

használni, szövegekből hiteles és lényeges közleményeket kiválasztani 

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

sajátos műfaját, legyen képes a szöveg objektív és szubjektív elemeinek felismerésére, 

a hatás megítélésére 

 legyen képes megadott témához források alapján anyagot gyűjteni 

 ismerje a különböző rendeltetésű szövegműfajok tartalmi, szerkesztési és nyelvi 

megformálási sajátosságait, legyen képes ilyen szövegek alkotására  

 ismerje szakterületének szóbeli és írásbeli szóhasználatát 

Kommunikáció 

 legyen képes mindennapi beszédszituációkban is tartalmakatismertetni, különböző 

konkrét élethelyzeteket nyelvileg sikeresen megoldani (például udvariassági 

konfliktusokat feloldani, tanácsot, információt adni és kérni, bocsánatot kérni, 

problémáját feltárni, véleményét meggyőzően képviselni, esetleg módosítani, 

útbaigazítást kérni és adni, szerepjátékban részt venni, telefonálni) 

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

vélekedő beszédtárs meghallgatására, meggyőzésére, vagy a saját vélemény 

korrigálására 

 legyen képes felismerni és elutasítani a manipulációs szándékot, téves ítéleteket 

 ismerje és információs igényeinek megfelelően használja a tömegkommunikációs 

eszközöket 

 legyen képes felismerni egyszerű 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 főbb állomásait 

 a nyelvi rétegződés szempontjait, a nyelv rétegződését 

 a határon túli magyar nyelvűséget 

Nyelvhasználat 

A szükséges elméleti ismeretek birtokában a diák: 

 nyelvhasználata a mindenkori kommunikációs helyzetnek megfelelő 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, áttekinthető 

 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, és szerepüket 

árnyaltan megvilágítja. Az adott fogalmakat pontosan, világosan, szabatosan 

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. Az irodalom írásbeli 

dolgozatok nyelvtani jegyének minősítését az irodalom helyi tanterv tartalmazza. 

 



Eszközjegyzék 

Könyvek 

Kézikönyvek, egynyelvű szótárak: 

Magyar értelmező kéziszótár (legalább 5) 

Szinonimaszótár (legalább 5) 

Helyesírási tanácsadó szótár (legalább 5) 

A magyar helyesírás szabályai (legalább 40) 

Magyar helyesírási szótár (legalább 3) 

A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára (legalább 2) 

Nyelvművelő kézikönyv (legalább 2) 

Idegen szavak és kifejezések szótára (legalább 5) 

Magyar szólások és közmondások (legalább 5 db) 

Folyóiratok 

Édes Anyanyelvünk 

Térképek, faliképek 

Falitablók-hangtan,jelentéstan, hasonulás esetei, szófajok, nyelvemlékek, nyelvrokonság 

Audiovizuális eszközök 

Hangkazetták, CD-k, CD-ROM-ok pl. a magyar nyelvemlékekről, vagy fonetikához, 

hangtanhoz, nyelvjárásokhoz kapcsolódva 

Számítástechnikai eszközök 

Hordozható számítógép projektorral, írásvetítő transzparenssel 

Lehetőség az iskola számítógépeinek, számítástechnikai szaktantermének rendszeres 

használatára az órán is. 



Magyar nyelv 9. évfolyam 

Évi óraszám: 54 (heti óraszám: 1,5)  

Követelmények 

Fogalmak 

A tömegkommunikáció tájékoztató, véleményformáló, ismeretterjesztő műfajai: cikk, 

glossza, recenzió, kritika, kommentár, interjú, riport.  

Szöveg, szövegmondat, rendszermondat, szövegegységek: bekezdés, tömb, szakasz; 

szövegkohézió (lineáris, globális); szövegkapcsoló elemek: kötőszó, névmás, névelő, 

határozószó, előre- és visszautaló kapcsolatok, egyeztetés a szövegben; a hiány összetartó 

szerepe; jelentésrétegek, témahálózat, tételmondat, kulcsszó; kötött és kommunikatív 

(szabad) szórend, aktuális tagolás: ismert és újságoló rész (téma, réma); szövegfonetikai 

eszközök. 

Központozás: gondolatjel, zárójel, kettőspont, pontosvesző, idézőjel szerepe. A helyesírás 

alapelvei: a kiejtés, a szóelemzés, a hagyomány, az egyszerűsítés elve.  

Magán- és másssalhangzótörvények,; képző, jel, rag; a szófaj fogalma és fajtái; a mondat 

és típusai; szintagma; egy- és többjelentésű szavak, szinonima, homonima 

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 felismerése 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 

A tömegkommunikáció            (5 óra) 

A kommunikációs folyamat tényezőinek és funkcióinak áttekintése.     (2 óra) 

Az újságbeli, a rádiós és televíziós információközvetítés meghatározó műfajai, ezek nyelvi 

kifejezési formáinak, hatáskeltő eszközeinek azonos és különböző jellemvonásai.  (3 óra) 

A nyelvtani szintek grammatikája          (20 óra) 

Hangtani ismeretek: magyar hangállomány, hangtörvények      (8 óra) 

Alaktan: szóelemek, szótő, képző, jel, rag – kapcsolódásuk és változataik    (4 óra) 

Szófajtan: a szófaj fogalma és a szófaji rendszer        (2 óra) 



Mondattan: a mondatok osztályozása, a szintagmák, egyszerű és összetett mondat  (4 óra) 

Jelentéstan: hangalak és jelentés viszonya a nyelvi szinteken      (2 óra) 

A szöveg szerkezete és szintaktikai szintje         (14 óra) 

A szöveg és a mondat, szövegmondat, rendszermondat       (4 óra) 

A szöveg felépítése, a szövegegységek         (2 óra) 

A szöveg szintaktikai szintje, a szövegösszefüggés grammatikai kapcsolóelemei   (4 óra) 

A logikai kapcsolat, a hiány összetartó szerepe        (2 óra) 

A mondat szórendjének összefüggése a szövegbe ágyazottsággal, az aktuális tagolás  (2 óra) 

A szöveg jelentése             (5 óra) 

A szemantikai és a pragmatikai szint, a szöveg és a kommunikációs folyamat  

összefüggése              (2 óra) 

Szótári és lexikális jelentés           (1 óra) 

Témahálózat, tételmondat, kulcsszavak         (1 óra) 

A szövegfonetikai eszközök szerepe a szöveg jelentésében      (1 óra) 

Helyesírás                (4 óra) 

A szöveg központozása            (1 óra) 

A magyar helyesírás alapelvei           (3 óra) 

Könyv- és könyvtárhasználat           (6 óra) 

Témafeldolgozás különböző – verbális és audiovizuális elektronikus és digitális 

információhordozók felhasználásával. 



Magyar nyelv 10. évfolyam 

Évi óraszám: 36 (heti óraszám: 1) 

Követelmények 

Fogalmak 

Nyelvi norma, nyelvváltozatok, a nyelv vízszintes és függőleges tagolódása: sztenderd, 

köznyelv, nyelvjárás, regionális köznyelv. 

Csoportnyelvek, hobbinyelvek.  

Retorika: szónoklat, alkalmi beszéd, meggyőző szövegműfajok; szónoklat részei: 

bevezetés (jóindulat megnyerése, témamegjelölés), elbeszélés, bizonyítás, cáfolás, 

befejezés (összefoglalás, kitekintés).  

Érvelés: tétel (állítás), érv, ellenérv, deduktív, induktív módszer, cáfolat. 

Szövegtípus, szövegfajta; definíció, magyarázat, kisértekezés, értekezés, tanulmány, 

pályázat, referátum, előadás; hivatalos levél, meghatalmazás, elismervény, jegyzőkönyv, 

szakmai önéletrajz.  

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 

Nyelvváltozatok              (9 óra) 

Rétegzettség és norma a nyelvhasználatban         (2 óra) 

A nyelvváltozatok eltérő kifejezési formái, tartalmi és magatartásbeli követelményei  (2 óra) 

A stílusrétegek.             (2 óra) 

A magán- és a nyilvános élőszóbeli és írott kommunikáció, a dialogikus és a monologikus 

forma különbsége               (3 óra) 

Alapvető retorikai ismeretek           (10 óra) 

Az érvelés technikája; érvek, ellenérvek felsorakoztatása, deduktív és induktív érvelés, a 

cáfolat módszerei               (2 óra) 

A hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás nyelvi kifejezésbeli eszközei a különféle 

szövegműfajokban             (2 óra) 

A szónoklat (alkalmi beszéd, előadás) funkciói, fajtái és részei     (2 óra)  

A beszéd előkészítésének, elrendezésének és kidolgozásának lépései    (2 óra) 

A szónoklat (alkalmi beszéd) előadásának követelményei      (2 óra) 

 



Szövegtípusok              (10 óra) 

Elbeszélés, leírás, levél műfaji jellemzőinek összefoglalása és rendszerezése   (3 óra) 

A hallgató igénye, a beszélő lehetőségei a különféle szöveg-fajtákban    (2 óra) 

Definíció, magyarázat, osztályozás jellemzői; az értekezés, tanulmány, pályázat 

kidolgozásának állomásai, stiláris követelményei          (2 óra) 

Hivatalos írásművek: meghatalmazás, elismervény, jegyzőkönyv, szakmai önéletrajz  (2 óra) 

Helyesírás                (3 óra) 

A nem latin betűs tulajdonnevek és a gyakran használt új keletű idegen szavak írásmódja. 

Könyv- és könyvtárhasználat           (2 óra) 

Könyvtári katalógusok, számítógépes adatbázisok, Internet szerepe az 

információszerzésben, témák feldolgozásában            (1 óra) 

A forráshasználat etikai normái és formai kötöttségei       (1 óra) 

Számonkérés              (2 óra) 

Témazáró dolgozat és javításuk 



Magyar nyelv 11. évfolyam 

Évi óraszám: 36 (heti óraszám: 1) 

Követelmények 

Fogalmak 

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

jelentés; motiváltság, motiválatlanság; stíluselem, stílushatás, állandó és alkalmi 

stílusérték; metaforizácó. 

Szóképek: metafora, hasonlat, szinesztézia, metonímia, szinekdoché, összetett költői kép; 

alakzatok: ellipszis, kötőszóhiány, ismétlődés, gondolatpárhuzam; mondatstilisztikai 

eszközök: verbális stílus, nominális stílus, körmondat, grammatikai metafora; 

hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés, alliteráció, áthajlás, figura etimologica; 

expresszivitás, eufemizmus, evokáció, archaizálás, egyéni szóalkotás, poétizáció.  

Tevékenységek 

Tájékozottság a különféle beszédhelyzetek megítélésében; megfelelő stílus és magatartás 

váratlan, új kommunikációs helyzetben is.  

Lényegre törő, világos felépítésű, kifejtett közlés a tájékoztató, érvelő, meggyőző, vitázó 

közlésformában. Szövegformálási, -szerkesztési, stilisztikai és helyesírási problémák 

felismerése, a hibák önálló javítása. A hosszabb fölkészülést igénylő szóbeli és írásbeli 

feladatok megoldásához önálló könyvtári munka, megadott vagy önállóan kialakított 

szempontokat követő anyaggyűjtés, az információ-feldolgozás szabályainak megtartásával.  

A tanult jelentéstani, stilisztikai jelenségek fogalmi szintű megnevezése. Jártasság a 

szakmai-tudományos, publicisztikai, közéleti, szépirodalmi szövegek jelentéstani és 

stilisztikai feldolgozásában (szinonimitás, többértelműség, konkrét és metaforikus jelentés; 

denotatív, konnotatív jelentés; szóképek, alakzatok stb.). A helyesírás értelmező 

szerepének megfigyelése különféle műfajú szövegekben.  

Tananyag 

Stílus és jelentés a mindennapi nyelvhasználatban       (18 óra) 

A jelentéstan mint a stilisztika alapja: a szavak jelentésének szerkezete, jelentéselemek; a 

hangalak és jelentés viszonya, jelentésmező         (3 óra) 

Denotatív és konnotatív jelentés           (3 óra) 

Motivált és motiválatlan szavak           (3 óra) 

Stíluselem, stílushatás, állandó és alkalmi stílusérték       (5 óra) 

Nyelvhelyességi vétségek és stílustalanságok a mindennapi nyelvhasználatban   (4 óra) 

Az egyéni kifejezés formái a különféle szakmai-tudományos, közéleti, publicisztikai, 

társalgási stílusrétegekben.             (3 óra) 

A szépirodalmi stílus             (15 óra) 

Hangszimbolika, ritmusjelenségek          (1 óra) 

A szóképek (trópusok) nyelvi szempontból         (7 óra) 

Alakzatok (figurák), az ismétlődés különféle formái a hangzás, a szóhasználat, a mondat és 

a szöveg szintjén             (4 óra) 

Egyéb stíluseszközök a szóhasználatban, a mondat és a szöveg-alkotásban   (3 óra) 



Helyesírás                (3 óra) 

A helyesírás értelemtükröztető és esztétikai lehetőségei a szépirodalomban és egyéb 

szövegekben  



Magyar nyelv 12. évfolyam 

Évi óraszám: 72 (heti óraszám: 2) Ebből helyi tanterv szerinti 0,5 óra 

Követelmények 

Fogalmak 

Jel, jelrendszer, beszédtett; indoeurópai nyelvek, finnugor nyelvcsalád, a főbb 

nyelvtípusok; összehasonlító nyelvtudomány, diakrónia, szinkrónia; nyelvemlék, 

szórványemlék, vendégszöveg, kódex, ősnyomtatvány; ősi szavak, jövevény és idegen 

szavak, belső keletkezésű szavak; a magyar nyelv történeti korszakai: nyelvemléktelen kor, 

ősmagyar, ómagyar, középmagyar kor, nyelvújítás, új magyar korszak; mai magyar 

nyelvhasználat,; kevert nyelvűség, kettős nyelvűség, két nyelvűség. 

A tihanyi apátság alapítólevele, Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom, Mondolat-vita, 

Bessenyei György és Kazinczy Ferenc nyelvújítási munkássága, Sajnovics János, Reguly 

Antal, A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára (TESZ). 

Tevékenységek 

Minden írásbeli munkában törekvés az esztétikus írásképre, a megfelelő helyesírásra. 

Eszközszintű írni- és olvasni tudás. Az egyéni, a kisközösségi, a csoportos és a 

tömegkommunikációról tanultak alkalmazása az egyéni nyelvhasználatban, a különféle 

szövegműfajok értelmezésében.  

 Szakmai, publicisztikai, gyakorlati szövegek értelmezése. Világos felépítésű, szabatos 

szöveg alkotása a mindennapi élet problémáiról, irodalmi élményekről ismertető, érvelő, 

meggyőző közlésformákban szóban és írásban. Eligazodás a könyvtárhasználat 

lehetőségeiben, önálló feladat megoldásához szakszerű anyaggyűjtés, -feldolgozás, az 

idézés, a forrásjelölés normáinak ismerete és megtartása.  

Tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, típusáról, helyéről a világ nyelvei között. 

Értekezés, esszé írása megfelelő helyesírással, nyelvhelyességgel, szabatos stílusban.  

A megnyilatkozás témájának és céljának megfelelő hiteles, szóbeli ismertetés, összegezés.  

Tananyag 

Általános nyelvi ismeretek            (17 óra) 

A nyelv mint jelrendszer            (4 óra) 

A beszéd mint cselekvés            (4 óra) 

Nyelv és gondolkodás, a magyar nyelv és kultúra viszonya      (4 óra) 

Az európai nyelvcsaládok, nyelvtípusok         (5 óra) 

A magyar nyelv története            (20 óra) 

Változás és állandóság a nyelvben          (3 óra) 

A magyar nyelv eredete, rokonsága, érintkezése más nyelvekkel (areális kapcsolat)  (3 óra) 

Az összehasonlító nyelvtudomány módszerei        (3 óra) 

A magyar nyelv fő nyelvtörténeti korszakai         (3 óra) 

A magyar hangállomány és grammatikai rendszer kialakulása, a jelentésváltozások  (5 óra) 

A magyar helyesírás történetének főbb állomásai        (3 óra) 



Nyelv és társadalom             (5 óra) 

A mai magyar nyelv, nyelvváltozatok a mai magyar nyelvben: nyelvjárások,  

csoportnyelvek             (2 óra) 

Nyelvünk helyzete a határon túl           (2 óra) 

A nyelvtervezés elvei és feladatai          (1 óra) 

Az anyanyelvi ismeretek összefoglalása és rendszerezése      (30 óra) 

A kommunikáció tényezői és funkció          (5 óra) 

Az igényes egyéni és közösségi kommunikációs magatartás követelményei   (5 óra) 

A nyelvi szintek grammatikája (hangtan, szótan- és alaktan, mondattan)    (5 óra) 

A szövege fogalma             (5 óra) 

A különféle szövegfajták tartalmi és formai jellemzőinek kapcsolata a kommunikációs  

folyamattal               (5 óra) 

Az esszé                (5 óra) 

 

 
 



 



Irodalom 9-12. 

 

Óraszám 

 9. 10. 11. 12. 

Összes óraszám 90 108 108 112 

Heti óraszám 2,5 3 3 3,5 

Célok 

Az irodalom a felnövekvő nemzedék számára forrás ahhoz, hogy tapasztalatot szerezzen 

érzelmekről, gondolatokról, eszmékről, élethelyzetekről, az ember rejtettebb belső 

világáról, a valósághoz való sokoldalú viszonyáról, az emberi kapcsolatok sokrétűségéről, 

önmagáról, azaz az emberi létről magáról. 

Az irodalmi képzés meghatározó célja, hogy olvasásra ösztönözzön az olvasmányok 

gazdag választékából azigényes ízlésnek és az olvasói célnak megfelelõválogatással. 

Az irodalmi műveltség elsajátítása által a diákok mindenfajta szövegnek pontosabb 

értőivéválhatnak; megismerhetnek olyan élethelyzeteket, döntési szituációkat, erkölcsi 

dilemmákat, megoldási mintákat, magatartásformákat, értékeket, eszméket és 

gondolatokat, amelyek a saját életükben is érvényesíthetők. Együttérzővé válhatnak más 

magatartások, életformák, szociális helyzetek, meggyőződések iránt. Megismerhetik a 

nyelv kifejező lehetőségeit, ezáltal az anyanyelv szépségének átélt élményével 

gazdagodhatnak. Megszerezhetik azt a műveltségi anyagot, amely a magyar és az európai 

kultúra hivatkozási alapja. Megismerhetnek más alternatívát a tömegkultúra mellett, 

modellt az igényes önművelésre. Igényesebbé válhatnak abban, hogyan tegyenek fel 

kérdéseket, mennyire mélyen és pontosan fogalmazzanak meg problémákat.  

Feladatok, fejlesztési követelmények 

A fentiekkel összefüggésben hangsúlyos feladatnaktekintjük a következõket: 

az irodalmi képzéssel gazdagítjuk a diák esztétikai és etikai értéktudatát, fejlesztjük 

irodalmi és más mûvészetek iránti befogadói érzékenységét, empátiakészségét 

az olvasmányok megbeszélésével, értelmezésével tapasztalatot nyújtunk arról, hogy az 

irodalmi élmények megõrzése és másokkal való megosztása egyéneket kapcsolhat 

össze lelki  közösségekké 

megismertetjük az irodalom megértéséhez  nélkülözhetetlen kulturális hagyománnyal; a 

nemzeti és  az egyetemes kultúra értékeivel 
támogatjuk a nemzeti azonosságtudat gazdagodását, egyidejûleg a nemzeti és más 

kultúrák értékeinek megbecsülését 

elõsegítjük, hogy a diák képes legyen az egy-egy  korszakra jellemzõ egymás mellett élõ 

látásmódok, irányzatok hasonlóságok és  különbségek felfedezésére, felismerésére és 

az  értékválasztásra 

a különféle szövegekkel végzett elemzõ - értelmezõ  tevékenységek révén fejlesztjük a 

diák nyelvi, esztétikai, erkölcsi, lelki problémaérzékenységét, problémamegoldó 

gondolkodását, érvelõ képességét és  ítélõképességét; 

az olvasmányokról való beszélgetés  során bátorítjuk a diákot érzelmeinek, a különbözõ 

értékekrõl és ellentéteikrõl alkotott gondolatainak hiteles megfogalmazására, a 

sablonok,  közhelyek elkerülésére, mûértõ és személyes olvasatának igényes szóbeli és 

írásbeli kifejtésére. 



Értékelés 

A diákok szóbeli és írásbeli megnyilatkozásainak folyamatos értékelése és minõsítése: 

Szóbeli feleletek (mûelemzés, mûértelmezés,ismertetés) 

Értekező dolgozatok készítése 

Kreatív feladatok (pl. irodalmi szövegek átírása különbözõ hangnemben, mûfajban) 

Írói portrék és pályaképek bemutatása 

Kiselõadások 

Memoriterek 

A lakókörnyezet irodalmi-mûvészi emlékeinek, jelentõs alkotásainak bemutatása 

Otthoni, önálló munka értékelése 

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

osztályzatai! 

Az értékelés szempontjai 

Mûismeret 

Olvasói tapasztalata, szövegemlékezete alapján a diák ismerje a feldolgozott és azérettségi 

követelményekbenmeghatározott mûveketismerje a mûfaj természete szerinti 

alkotóelemeket legyen képes olvasott mûvek összevetésére olvasmányélményeinek szóbeli 

ésírásbeli megfogalmazására. 

Memoriter 

A diák legyen képes versek és prózarészletek szöveghû felidézésére, értõ, adottságainak 

megfelelõ elõadására 

Tényismeret 

 A megismert mûvelõdéstörténeti korszakok, alkotói élet-utak, pályaképek és mûelemzések 

alapjántudjon tárgyszerûen tájékozódni az irodalom történetében,ismerje a tanult 

korszakok legfontosabb jellemzõitbiztonsággalalkalmazza az olvasott mûvek elemzéséhez, 

értelmezéséhez szükséges, fogalomkészletet. 

Mûelemzés, mûértelmezés 

Szóbeli és írásbeli teljesítményében fejezõdjék ki,hogyképes feltárni és kifejezni az 

irodalmi alkotásokban megjelenített erkölcsi tartalmakat,esztétikai értékeket;élményeit, 

tapasztalatait világosan, meggyõzõen, személyes érintettségérõl isszámot adva 

megfogalmazni. 

 

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

megnyilatkozva- a kerettanterv által megjelölt irodalomtörténeti ismereteket, a művek 

értelmezéséhez szükséges elméleti ismereteket, a korszakokról való tudnivalókat, 

stílusirányzatokat, a legfontosabb műfaji kérdéseket elsajátította. Képes a műveket egy-egy 

alkotói pálya, illetve korszak részeként értelmezni, az erről való ismereteit és gondolatait 

szóban és írásban önállóan és szabatosan kifejteni. 

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

megnyilatkozva- a kerettantervben megjelölt, az alapvető tájékozottsághoz 

elengedhetetlenül szükséges irodalomtörténeti ismeretekkel sem rendelkezik, ha nem képes 

arra, hogy írásban és szóban tárgyszerűen megközelítsen egy művet, alkotói pályát, vagy 

korszakot. 



Minimumszint 

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

megnyilatkozva- a  helyi tantervben külön megjelölt, az alapvető tájékozottsághoz 

elengedhetetlenül szükséges irodalomtörténeti ismeretekkel rendelkezik, képes arra, hogy 

írásban és szóban tárgyszerűen megközelítsen egy művet, alkotói pályát, vagy korszakot. 

 

Irodalmi írásbeli dolgozatok (értekezések) értékelése 

A kifejtés részjegy 

Akkor lehet ötös ez a részjegy, ha az ha első két évfolyamon legalább 80 soros, az utolsó 

két évfolyamon legalább 100 soros a dolgozat (átlagos betűmérettel), és nincsenek benne 

annak értékét csökkentő tényezők (lásd alább). 

Ez a részjegy a teljes fogalmazás értékét egyesre rontja, ha első két évfolyamon 40 sornál, 

az utolsó két évfolyamon 50 sornál kevesebbet írt a diák. A minimumszint tehát 40, illetve 

50 sor. 

A kifejtés jegy értékét csökkentik a következők: 

 nincs, vagy nem elegendő a bevezetés, befejezés 

 ha nem a címről írt, vagy keveset írt róla 

 ha nem érintett bizonyos kérdésköröket: pl. műfaji kérdések, költői eszközök, a mű 

felépítése, keletkezéstörténete, életrajzi háttere, fő gondolatai stb. 

 ha a cím kérdéskörének kifejtése terjedelmében legalább nem háromszorosa az egyéb 

részeknek (pl. felesleges életrajz, más verstípusok említése) 

 kevés, vagy túl sok idézetet használt fel 

 ha bizonyos alaki követelményeket nem tartott be (pl. egyenetlen sorvégek, alcímek 

használata, vázlatszerűség) 

A megfogalmazás részjegy 

Akkor lehet ötös ez a részjegy, ha szépen, szabatosan fogalmazott a diák, legfeljebb apró 

zökkenőkkel, és nincsenek benne annak értékét csökkentő tényezők (lásd alább). 

Ez a részjegy a teljes fogalmazás értékét egyesre rontja, ha tele van a fogalmazás 

értelmetlen mondatokkal, amelyek szinte lehetetlenné teszik annak megértését. A 

minimumszint sorozatos durva hibáktól, zökkenőktől mentes, stilisztikailag még 

értékelhető dolgozat 

A megfogalmazás jegy értékét csökkentik a következők: 

 szóismétlések 

 értelmetlen mondatok 

 rossz szóhasználat 

 egyeztetési hibák 

 színtelen, szürke stílus 

 

A végső jegy 

Általában a két részjegy számtani átlaga, kivéve, ha fél jegyre jönne az ki, és az egyik jegy 

éppen csak eléri az adott szintet, mert akkor lefelé kell kerekíteni. Ugyanez megtörténhet 

felfelé kerekítéssel is, ha az egyik részjegy elég erősre sikerült. 

 



A nyelvtan jegy 

Akkor lehet ötös, ha egynél több durva hiba nincs a fogalmazásban, s a hibapontok száma 

az első két évfolyamon nem haladja meg a tizenkettőt, a tízet. 

Akkor elégtelen, ha az első két évfolyamon hatnál több durva hiba van a dolgozatban, 

illetve harmincöt fölötti a hibapontok száma, utolsó két évfolyamon ötnél több a durva 

hibák száma, illetve a hibapontok száma harminc fölött van. 

A minimumszint tehát: első két évfolyamon hat, utolsó két évfolyamon öt durva hiba, 

illetve harmincöt, illetve harminc hibapont. 

A nyelvtan jegy értékét befolyásolják a következők: 

 ha a dolgozat 100 sor feletti, akkor enyhébb lehet a hibapontok határának megítélése 

 ha a dolgozat túl rövid, akkor (arányosan) jobban számítanak a hibapontok 

 a stílushibák is csökkentik a nyelvtan jegy megítélését 

 két jeggyel nem lehet több, mint az irodalmi jegy értéke 

 



Eszközjegyzék 

Könyvek 

A kötelező olvasmányokból legalább 15 db (különös tekintettel arra, hogy a kerettantervben 

új kötelező művek is szerepelnek: pl. Ottlik Géza, Márai Sándor stb.) 

Legalább 60 példány az Irodalmi szöveggyűjtemény érettségizőknek I-IV. című kötetből, 

hogy az érettségi vizsgán ezt használhassuk 

Irodalmi, életrajzi lexikonok (pl. Új magyar irodalmi lexikon) 

Magyar nagylexikon megrendelése 

A Világirodalmi lexikon hiányzó köteteinek megrendelése 

Műelemzéseket tartalmazó könyvek (pl. 99 híres magyar vers, Miért szép? sorozatból) 

Irodalom-tanári kincsestár (legalább 2 db) 

Folyóiratok 

Magyartanítás 

Térképek, faliképek 

Irodalomtörténeti térkép 

Írói arcképsorozatok 

Audiovizuális eszközök 

Hangkazetták, CD-k, CD-ROM-ok, amelyek a tananyagban szereplő műveket, művek 

részleteit tartalmazzák 

Videofilmek, a kötelező olvasmányok feldolgozásai 

Modern írásvetítők 

Számítástechnikai eszközök 

Hordozható számítógép projektorral, írásvetítő transzparenssel 

Lehetőség az iskola számítógépeinek, számítástechnikai szaktantermének rendszeres 

használatára az órán is 



Irodalom 9. évfolyam 

Évi óraszám:90 (heti óraszám: 2,5) 

Követelmények 

Fogalmak 

Művelődéstörténeti korszak, korstílus, népköltészet, antikvitás,  

Középkor, humanizmus, reneszánsz, reformáció, barokk; klasszicizmus, franciaklasszicista 

dráma, mese, mítosz; testamentum, evangélium, példázat, zsoltár; eposz, eposzi kellék, in 

medias res, legenda, novella, fikció, fiktív levél; ciklus; drámai műnem, epilógus, prológus, 

monológ, dialógus, akció, dikció, késleltetés, katarzis, kardal, hármas egység; 

Allegorikus ábrázolás, alakzat, gondolatritmus, ütemhangsúlyos verselés, Balassi-strófa, 

időmértékes verselés, drámai jambus; értelmezés, érték, értékelés. 

Memoriter 

Teljes művek és részletek szöveghű felidézése (legalább öt vers, egy-egy 20-25 soros 

prózarészlet és két drámarészlet); az idézet célnak és szövegkörnyezetnek megfelelő 

alkalmazása szóban és írásban. 

Szerzők és művek 

Néhány mű a magyar népköltészetből, például Júlia szép leány; néhány történet az antik 

mitológiából és a Bibliából; jellemző részletek az Iliászból és az Odüsszeiából; Janus 

Pannonius két verse; Balassi Bálint: Egy katonaének és még két vers; Zrínyi Miklós: 

Szigeti veszedelem - néhány részlet; egy-egy részlet Pázmány Péter vagy Mikes Kelemen 

művéből; Szophoklész, Shakespeare egy drámája, Moliere egy komédiája. 

Tananyag 

Szerző - mű – befogadó            (10 óra) 

Műelemzés és műértelmezés verses és prózai művek kreatív feldolgozásával. 

Mítosz és irodalom             (10 óra) 

Mitológiai történetek, magyar népköltészeti alkotások. 

Az antikvitás irodalma            (10 óra) 

Jellemző részletek az Iliászból és az Odüsszeiából. A görög dráma: Szophoklész egy 

drámája. 

A Biblia és hatása az irodalomra           (8 óra) 

Részletek az Ó- és Újszövetségből. Bibliai témák és műfajok továbbélése a magyar 

irodalomban. 

A középkor irodalma             (12 óra) 

Legalább öt szemelvény tematikai és műfaji változatosságban az európai és a magyar 

középkor irodalmából (himnuszok, legendák). 

Alkotások az európai és a magyar reneszánsz irodalomból      (14 óra) 

Janus Pannonius és Balassi Bálint költői portréja. Egy-két szemelvény a 16.századi magyar 

irodalomból. 



A magyar barokk irodalomból            (11 óra) 

Zrínyi Miklós és a barokk eposz. Egy részlet Pázmány Pétertől vagy Mikes Kelementől. 

Az európai színház történetéből           (10 óra) 

Shakespeare drámái, legalább egy mű feldolgozásával. 

A francia klasszicista színház, Moliere egy komédiája 

Számonkérés               (5 óra) 

Tartalmazzon legalább két értekezést. 



Irodalom 10. évfolyam 

Évi óraszám: 108 (heti óraszám: 3) 

Követelmények 

Fogalmak 

Klasszicizmus, felvilágosodás, rokokó, szentimentalizmus, romantika; nyelvújítás; elégico-

óda, komikus eposz, rapszódia; regénytípusok: kaland-, levél-, utazó-, tézis- és történelmi 

regény, verses regény; idő- és értékszembesítő verstípus, létösszegező vers; enciklopédia; 

irónia, groteszk, pátosz, retorizáltság, műfajkeveredés; klasszikus strófaszerkezetek: 

aszklepiadeszi, alkaioszi, szapphói; szimultán verselés. 

Memoriter 

Teljes művek és részletek szöveghű felidézése (legalább öt vers, egy-egy 20-25 soros 

prózarészlet és két drámarészlet); az idézet célnak és szövegkörnyezetnek megfelelő 

alkalmazása szóban és írásban.  

Szerzők és művek 

Batsányi János egy műve, Kazinczy Ferenc egy prózai művének részlete, Berzsenyi Dániel: 

A közelítő tél és még két műve; Csokonai Vitéz Mihály három műve; Katona József: Bánk 

bán; Kölcsey Ferenc: Hymnus és két verse, részletek értekező prózájából; Vörösmarty 

Mihály: Csongor és Tünde, Szózat, A vén cigány és további három verse; Petőfi Sándor: 

Az apostol, A helység kalapácsa és még öt lírai verse, például.A négyökrös szekér, A 

puszta télen, Egy gondolat bánt engemet, Minek nevezzelek?, Pacsirtaszót hallok megint 

vagy más; Arany János: Toldi estéje és még hat verse, köztük legalább két ballada, például 

Letészem a lantot, A lejtőn, A tölgyek alatt, Epilógus, Mindvégig, A tamburás öreg úr, 

Ágnes asszony, V. László, Tengeri-hántás; Jókai Mór: Az arany ember vagy más regény, 

vagy három-négy novellája; két epikai mű vagy műrészlet a 19. század első felének 

világirodalmából, például Hugo, Balzac, Stendhal, Dickens, Hoffmann, Puskin műveiből. 

Tananyag 

Írók, költők, irányzatok            (20 óra) 

Néhány szerző és irányzat az európai és a magyar felvilágosodás korából.    (4 óra) 

Kazinczy Ferenc és Batsányi János alkotói portréja.        (8 óra) 

Csokonai Vitéz Mihály és Berzsenyi Dániel alkotói portréja.       (8 óra) 

Katona József              (10 óra) 

Bánk bán - műelemzés és értelmezés. 

Romantika a világirodalomban           (20 óra) 

Két epikai mű vagy műrészlet, két vers a 19.század világirodalmából. 

A magyar romantika irodalma, Három portré        (20 óra) 

Kölcsey Ferenc alkotói portréja, Himnusz és két verse, részletek értekező prózájából vagy 

egy beszédéből.               (4 óra) 

Vörösmarty Mihály alkotói portréja: Csongor és Tünde, Szózat és négy vers.    (8 óra) 

Jókai Mór egy regényének vagy három-négy novellájának részletes feldolgozása.  (8 óra) 

 



Petőfi Sándor              (20 óra) 

Jellemző műfajok, témák Petőfi életművében, teljes művek és részletek feldolgozásával, 

legalább tíz mű a korábban tanultakkal együtt. 

Arany János               (18 óra) 

Jellemző műfajok, korszakok az életműben, legalább tíz műve a korábban tanultakkal 

együtt. 

 



Irodalom 11. évfolyam 

Évi óraszám: 108 (heti óraszám: 3) 

Követelmények 

Fogalmak 

Realizmus, pozitivizmus, impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió, avantgárd, 

aktivizmus; hangulatlíra, szerepvers, önmegszólító verstípus, képvers; fejlődésregény, 

karrierregény, polifonikus regény, novellaciklus; drámai költemény, analitikus dráma, 

drámaiatlan dráma, tragikomédia; esszé, karcolat; paródia, látvány, látomás, polifónia, 

hőstípus, parafrázis; kevert ritmusú vers, szabad vers. 

Memoriter 

Teljes művek és részletek szöveghű felidézése (legalább öt vers a tanultakból, egy-egy 20-

25 soros epikai és drámarészlet); az idézetek célnak és szövegkörnyezetnek megfelelő 

alkalmazása szóban és írásban. 

Szerzők és művek 

Madách Imre: Az ember tragédiája; Mikszáth Kálmán egy regénye vagy kisregénye; 

Krúdy Gyula egy novellája; Móricz Zsigmond egy regénye, például Az isten háta mögött, 

Árvácska, Tündérkert és két novellája; Ady Endre: Az eltévedt lovas, A Sion-hegy alatt és 

hat más verse, például Góg és Magóg fia vagyok én, Kocsi-út az éjszakában, A Tisza-

parton Az ős Kaján, Héja-nász az avaron, De ha mégis?és egy publicisztikai műve; 

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem és még egy műve; Juhász Gyula, Tóth Árpád két-két 

verse (még egy egyvers); Babits Mihály: Jónás könyve és még hét verse, köztük az Esti 

kérdés, Balázsolás, továbbá egy esszé- vagy tanulmányrészlet; Kosztolányi Dezső két 

novellája, egy regénye, néhány verse, egy esszéje vagy esszérészlete; Balzac vagy Stendhal 

vagy Flaubert egy műve, Gogol vagy Tolsztoj, vagy Dosztojevszkij egy műve vagy 

műrészlete; Ibsen vagy Csehov egy drámája; szerzők és művek az avantgárd magyar és 

világirodalmából, például Kassák Lajos, Apollinaire egy-két műve. 

Tananyag 

Madách Imre               (5 óra) 

Az ember tragédiája - műelemzés, értelmezés. 

Világirodalom - széppróza, líra, dráma          (9 óra) 

 Művek, műrészletek a 19. század második felének európai próza- és drámairodalmából és 

lírájából. 

 A francia realizmus egy alkotójának (pl. Balzac, Stendhal, Flaubert) egy szabadon 

választott műve  

                   ( 3 óra) 

 Gogol, Tolsztoj vagy Dosztojevszkij egy műve vagy műrészlete.      (3 óra) 

 Csehov vagy Ibsen egy drámája; két vers a korszak lírájából.       (3 óra) 

Portrék a magyar szépprózából           (15 óra) 

Mikszáth Kálmán egy regénye vagy kisregénye, két novellája.      (6 óra) 

Krúdy Gyula egy novellája.            (2 óra) 

Móricz Zsigmond egy regénye, két novellája.         (7 óra) 



Ady Endre                (14 óra) 

 

Jellemző témák, korszakok az életműben, legalább nyolc mű, tematikai változatosságban, 

egy ciklus mélyebb ismerete és egy publicisztikai mű. 

Portrék a Nyugat első nemzedékéből          (12 óra) 

Karinthy Frigyes három műve, köztük legalább két szépprózai alkotás.     (4 óra) 

Juhász Gyula, Tóth Árpád két-két műve. (4+2 óra: a két költőnél nem két-két, hanem 

három-három mű elemzése) 

Babits Mihály              (12 óra) 

Jellemző témák, korszakok, műfajok az életműben, legalább nyolc mű, köztük a Jónás 

könyve, továbbá egy esszé vagy tanulmányrészlet. 

Kosztolányi Dezső             (12 óra) 

Jellemző témák, korszakok, műfajok az életműben, legalább két novella, egy regény, öt 

vers és egy esszé vagy esszérészlet. 

Stílusirányzatok, képek, formák           (10 óra) 

Művek az európai és magyar avantgárd irányzataiból (pl.Apollinaire, Kassák Lajos). 

Számonkérés            (10 óra) 

Számonkérés, ennek tartalmaznia kell két értekező (nagy)dolgozatot, egyenként 90 

percben, és javításukat 

Memoriterek kikérdezése, fogalmak elmélyítése, fogalmazási- beszédkészség javítása 

Művek összehasonlító elemzése. 

 

 



Irodalom 12. évfolyam 

Évi óraszám: 112 (heti óraszám: 3,5) Ebből 0,5 óra helyi tanterv szerinti. 

Követelmények 

Fogalmak 

Egzisztencializmus, posztmodern, tömegkultúra, virtualitás; ekloga, idill, tárgyias 

költészet, négysoros, egysoros, hosszú vers; szonettciklus; abszurd dráma, epikus dráma és 

színház; szociográfia; utópia, ellenutópia, napló; komplex kép, síkváltás, archetípus, 

toposz, mítosz, parabola, abszurd; szubjektív idő, objektív idő. 

Memoriter 

Teljes művek és részletek szöveghű felidézése (legalább 5 vers és egy-egy 20-25 soros 

epikai és drámarészlet.)  

Az idézetek célnak és szövegkörnyezetnek megfelelő alkalmazása. 

Szerzők és művek 

József Attila: Óda és további nyolc-tíz műve, legalább egy vers választhatóan: Külvárosi 

éj, A város peremén, Téli éjszaka közül és legalább egy a Karóval jöttél..., Tudod, hogy 

nincs bocsánat, Bukj föl az árból, Talán eltűnök hirtelen..., Íme, hát megleltem hazámat 

című versek közül; Szabó Lőrinc öt műve, köztük egy versciklus részletei; Illyés Gyula 

egy prózája, pl. Puszták népe vagy egy részlete és egy verse; Radnóti Miklós négy mű, 

köztük egy ekloga; Németh László egy szépprózai mű vagy részlete, egy esszé, egy 

drámája; Márai Sándor egy mű vagy egy szépprózai műrészlet; Ottlik Géza egy 

regénye,pl. Az Iskola a határon vagy két kisprózája; Weöres Sándor két-három műve, 

köztük egy többtételes kompozíció; Pilinszky János és Nemes Nagy Ágnes két-két verse és 

egy esszéje, Örkény István négy műve köztük egypercesek és egy dráma; művek, 

műrészletek a kortárs magyar irodalomból, legalább egy regény vagy kisregény a 20. 

század második felének magyar irodalmából.  

Legalább két szerző egy-egy műve, műrészlete a 20. századi világirodalomból, pl. Franz 

Kafka néhány novellája vagy regényrészlete; Thomas Mann egy novellája vagy 

regényrészlete, Hemingway novellák vagy regényrészlet, Garcia Lorca néhány lírai 

alkotása, Brecht egy színműve, Bulgakov egy műve vagy részlete, pl. Mester és Margarita; 

egy mű vagy műrészlet és egy dráma a század második feléből, pl. Camus, Garcia 

Marquez, Golding, Hesse, Orwell, Szolzsenyicin, Dürrenmatt, Beckett, Hrabal műveiből. 

Tananyag 

József Attila               (22 
óra) 

Jellemző témák és korszakok az életműben, legalább nyolc-tíz mű tematikai 

változatosságban. 

Portrék a magyar irodalomból, szerzők és művek       (32 
óra) 

Szabó Lőrinc öt műve, köztük egy versciklus részletei.       (8 óra) 

Illyés Gyula egy prózája, egy verse.           (8 óra) 

Radnóti Miklós négy műve, köztük legalább egy ekloga.       (8 óra) 

Németh László egy műve, köztük egy esszé vagy részlete. (4+2 óra: egy drámájának 

elemzéseis) 



Márai Sándor egy műve vagy szépprózai műrészlete.        (8 óra) 

 

Világirodalom a 20. században 1.          (12 óra) 

Két szerző egy-egy műve, műrészlete, pl. Franz Kafka, Thomas Mann, Hemingway, 

Garcia Lorca, Brecht, Bulgakov. 

Széppróza, líra, dráma            (17 óra) 

Ottlik Géza egy regénye, részlete vagy két kisprózája.        (5 óra) 

Weöres Sándor két-három műve, köztük egy többtételes kompozíció, pl. szimfónia, ciklus. 

(5 óra) 

Pilinszky János három verse és egy prózája.         (4 óra) 

Örkény István négy műve, köztük egypercesek és egy dráma.       (3 óra) 

Világirodalom a 20. században 2.          (14 óra) 

Szépprózai művek, műrészletek, két szerző egy-egy alkotása vagy részletek; legalább egy 

dráma: pl. Camus, Golding, Garcia Marquez, Hesse, Orwell, Szolzsenyicin, Dürrenmatt, 

Beckett, Hrabal. 

Kortárs magyar irodalom            (10 óra) 

Művek, műrészletek a kortárs hazai és határon túli magyar irodalomból, legalább három 

szerzőtől, pl. Nagy László, Szilágyi Domokos, Nemes Nagy Ágnes és mások.    (8 óra) 

Legalább egy regény vagy kisregény a 20.század második felének magyar irodalmából.  (2 óra) 

Az irodalom határterületei            (5 óra) 

Az irodalom létmódja filmen, televízióban, dalszövegben, a virtuális valóságban. 

 

 

 

 

 

 

 



 



Történelem 9-12. 

Óraszám 

 9. 10. 11. 12. 

Összes óraszám 72 72 72 96 

Heti óraszám 2 2 2 3 

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: 

legyen képes egy jelenség változásait egy hosszabb idõszakon végigvezetni 

igazodjon el a szociológiai és történelmi elemzéseken, a statisztikai adatokon, pontosan 

használja a szakkifejezéseket 

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 elemezni a magyar és az európai események kölcsönhatásának 

vizsgálja a technikai fejlõdés társadalomra gyakorolt hatását 

ismerje meg a kor politikai eszméit, és elemezze az eseményekre gyakorolt hatásukat 

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) 

Vaktérképes dolgozatok 

Kiselõadások 

Önálló forrásfeldolgozás 

A lakókörnyezet történelmi emlékeinekbemutatása 

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. Valamennyi történelmi korszak illetve 

esemény alapvető évszámainak ismerete, és használatuk a felelések, fogalmazások 

folyamán: 

Személyiségek 

A tanult történelmi korszak legfontosabb szereplőinek ismerete 

Fogalmak 

Alapvető történelmi fogalmak ismerete, és alkalmazása. 

Topográfia 

Egyszerű történelmi folyamatok bemutatása az atlasz segítségével. Fontosabb történelmi 

helyszínek ismerete vaktérképen is, valamint mai elhelyezkedésük (ország, terület) 

bemutatása 

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 

 felismerik-e a történelmi tények és az alapvető szaktárgyi fogalmak ismeretében az 

események közötti lényeges összefüggéseket 

 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 szabatosan használni a történelmi szakkifejezéseket, fogalmakat 

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

egyértelműen és helyesen használja a történelmi fogalmakat, a kronológiai és a topográfiai 

adatokat. Képes a térben és időben különböző történelmi problémák megvilágítására, az 

események közötti összefüggések bemutatására, valamint a források felismerésére és 

kritikájára. 

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. 

 



Eszközjegyzék  

Szertár berendezése 

A történelmi-földrajzi szertár felszerelése polcokkal, szekrényekkel, térkép- és tablótartókkal 

Térképek, falitáblák 

Falitérkép valamennyi történelmi korszakhoz, illetve a tantervben megjelölt kiemelkedő 

történelmi eseményhez 

A térképek rendszeres karbantartása, lehetőség a minőségüket megóvó tárolásukra 

Falitáblák, táblázatok, képek, ábrák: pl. társadalomszerkezet, kronológiai beosztások stb. 

A könyvtár történelmi atlaszállományának bővítése, illetve kicserélése (min. 30) 

Könyvek 

Forrásgyűjtemények (különös tekintettel a kerettanterv követelményeire) (40-50 db) 

Kronológiák (5 db) 

Történelmi személyek lexikona (5 db) 

Fogalomtárak (pl. Magyar történelmi fogalomtár) (5 db) 

Magyar nagylexikon megrendelése 

Tanári szak- és kézikönyvek rendszeres bővítése 

Vaktérképgyűjtemények  

Történelem-tanári kincsestár (legalább 2 db) 

Folyóiratok 

História, Rubicon, Történelemtanítás megrendelése 

Audiovizuális eszközök 

Videokazetták, amelyek 15-20 percben mutatnak be történelmi eseményeket, személyeket 

CD-k, CD-ROM-ok (pl. érettségi- felvételi előkészítők, képtárak) 

Modern írásvetítők 

Számítástechnikai eszközök 

Hordozható számítógép projektorral, írásvetítő transzparenssel 

Lehetőség az iskola számítógépeinek, számítástechnikai szaktantermének rendszeres 

használatára az órán is 



   

 

Történelem 9. évfolyam 

Évi óraszám: 72 (heti óraszám: 2) 

Követelmények 

Fogalmak 

Homo sapiens, őskőkor, újkőkor, mágia, rézkor, bronzkor, vaskor, despotizmus, politeizmus, 

monoteizmus, biblia, állam, hieroglifa, vallási dualizmus, kaszt, buddhizmus, brahmanizmus 

Polisz, arisztokrácia, arkhón, görög gyarmatosítás, démosz, türannisz, eklészia, esküdtbíróság, 

demokrácia, sztratégosz, cserépszavazás, filozófia, hellenizmus 

Patrícius, plebejus, cliens, consul, senatus, dictator, néptribunus, censor, provincia, senatori rend, 

lovagrend, triumvirátus, principatus, limes, legio, colonus, dominatus, zsinagóga, diaszpóra, apostol, 

egyház, püspök, zsinat 

gróf-grófság-őrgrófság, ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa, szerzetes, kolostor, bencés 

rend, szkizma, hűbérbirtok, jobbágy, robot, allódium, iszlám, Korán, kalifa 

Nomadizmus, kettős fejedelemség, nemzetség tözs, székely, kalandozások, szeniorátus, primogenitúra, 

vármegye, ispán, tized 

Személyek 

Kheopsz, Hammurapi, II. Ramszesz, Dávid, Salamon, I. Dareiosz, Xerxész, Buddha, Si Huang-ti 

Szolón, Peiszisztratosz, Kleiszthenész, Miltiadész, Leonidasz, Themisztoklész, Periklész, Pheidiász, 

Hérodotosz, Thuküdidész, Szókratész, Platón, Arisztotelész, Nagy Sándor 

Hannibal, Gracchusok, Marius, Sulla, Spartacus, Ciceró, Pompeius, Caesar, Antonius, Augustus, 

Traianus, Hadrianus, Diocletianus, Názáreti Jézus, Pál, Constantinus, Attila, Plutarkhosz 

Klodvig, Martell Károly, Kis Pippin, Karolingok, Nagy Károly, Szent Benedek, Justinianus, Cirill és 

Metód, I. (Nagy) Ottó, Mohamed 

Álmos, Árpád, I. István király, Géza fejedelem, Koppány, Imre herceg, Szent Gellért püspök 

Évszámok 

A homo sapiens megjelenése, az élelemtermelés kezdetei. Kr e 3000 körül, Kr e XVIII. sz, Kr e X. sz, 

Kr e 525 

Kr.e. XIII. sz, Kr.e. 776, Kr.e. 621, Kr.e. 594, Kr.e. 508, Kr.e. 490, Kr.e. 480, Kr.e. 431–404, Kr.e. 

336–323. 

Kr.e. 753, Kr.e. 510, Kr.e. 367, Kr.e. 287, Kr.e. 264–241, Kr.e. 218–201, Kr.e. 168, Kr.e. 48, Kr.e. 31, 

212, 313, 395, 476 

622, 732, 800, 843, 962, 1054 

896, 955, 973, 997–1000–1038. 

Topográfia 

Rudabánya, Vértesszőlős, Mezopotámia, Egyiptom, Fönícia, Palesztina, Sumer, Asszíria, Perzsia, 

India, Kína, Babilon, Türosz, Judea, Izrael, Jeruzsálem. 

Athén, Spárta, Olümpia, Marathón, Thermopülai-szoros, Szalamisz, Spárta, Peloponnészosz, 

Makedónia, Alexandria. 

Róma, Karthágó, Cannae, Záma, Hispania, Gallia, Actium, Dacia, Pannónia, Jeruzsálem, 

Konstantinápoly, Aquincum, Sopianae, Savaria. 

Magna Hungaria, Levédia, Etelköz, Vereckei-hágó, Augsburg, Pannonhalma, Esztergom. 



   

 

Tananyag 

Az őskor és az ókori Kelet           (10 óra) 

Bevezetés a történelembe.          (2 óra) 

Az emberré válás folyamata.          (2 óra) 

Az élelemtermelés kialakulása.          (2 óra) 

Az ősi hiedelemvilág.           (2 óra) 

A folyamvölgyi kultúrák (Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína; Fönícia, Palesztina, Perzsia).   

           (3+3 óra)  

Városállamok és birodalmak.          (1 óra) 

Vallás és kultúra az ókori Keleten.         (1 óra) 

Az ókori Görögország          (17 óra) 

A krétai és a mükénéi kultúra.          (1 óra) 

A polisz.              (1 óra) 

A demokrácia kialakulása Athénban, a demokrácia fogalma. Forrásfeldolgozás. (5 óra) 

A spártai állam.            (1 óra) 

A görög–perzsa háborúk.           (2 óra) 

Piac, pénz, kereskedelem a görög világban.        (1 óra) 

Athén és Spárta párharca.           (1 óra) 

A görög hitvilág, művészet, tudomány és mindennapok.      (2 óra) 

Nagy Sándor birodalma.           (3 óra) 

Az ókori Róma            (19 óra) 

Róma városállamból birodalommá válik.        (3 óra) 

A köztársaság virágkora és válsága.         (3 óra) 

Az egyeduralom kialakulása.          (2 óra) 

A császárkor. Augustus önéletrajza-forrásfeldolgozás.     (3 óra) 

Társadalom, államszervezet, hadsereg.        (2 óra) 

Róma és a provinciák. Pannónia provincia       (2 óra) 

A római hitvilág, művészet, tudomány és a jog.       (1 óra) 

A mindennapi élet.            (1 óra) 

A kereszténység kialakulása és elterjedése.        (1 óra) 

A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása.       (1 óra) 

A korai feudalizmus története Európában       (7 óra) 

A Frank Birodalom kialakulása.         (2 óra) 

A nyugati és keleti kereszténység eltérő fejlődése.      (1 óra) 

A feudális gazdasági-társadalmi rend kialakulása.      (1 óra) 

A Bizánci Birodalom fejlődése.          (1 óra) 

Az iszlám és az arab világ.          (1 óra) 

Az államalapítások kora Észak, Közép- és Kelet-Európában.     (1 óra) 

A magyar nép története az államalapításig       (8 óra) 

A magyar nép őstörténete és vándorlása.        (2 óra) 



   

 

A honfoglalástól az államalapításig.         (2 óra) 

Géza fejedelem és István király életműve.        (4 óra) 

Mindennapi élet, életmódtörténet        (2 óra) 

A tanév során az alábbi témák közül legalább kettőt kötelező feldolgozni: 

Az ember és a természet kapcsolata a mítoszokban. 

Tömegszórakoztatás az ókorban. 

A család az ókori kultúrákban. 

Az iskola az ókorban. 

Eltérő elméletek, mítoszok a magyarság őstörténetéről. 

Múzeumlátogatás, számonkérés         (9 óra) 

Múzeumlátogatás            (1 óra 

Rendszerezés, számonkérés          (8 óra) 



   

 

Történelem 10. évfolyam 

Évi óraszám: 72 (heti óraszám: 2) 

Fogalmak 

királyi udvar, kamara, kancellária, invesztitúra, kiközösítés, zarándok, ereklye, keresztes hadjáratok, 

inkvizíció, eretnekség, kolduló rendek, városi önkormányzat, nyomásos hospes, céh, skolasztika, 

egyetem, lovagi kultúra, romanika, gótika 

várnépek, várjobbágyok, bán, vajda, nádor, Szent Korona, regálé, serviens, bandérium, báró, nemes, 

Aranybulla, familiaritás, székelyek, szászok, kunok 

rendiség, reneszánsz, humanizmus, husziták, szultán, szpáhi, janicsár, reconquista 

harmincad, kapuadó, szabad királyi város, bányaváros, mezőváros, úriszék, pallosjog, főnemes, 

köznemes, kilenced, ősiség, végvári rendszer, kormányzó, füstpénz, rendkívüli hadiadó, fekete sereg, 

Corvina 

gyarmatosítás, konkvisztádor, ültetvény, világkereskedelem, abszolutizmus, reformáció, protestáns, 

evangélikus, református, unitárius, ellenreformáció, jezsuiták, manufaktúra, anglikán, monopólium, 

puritán, Jognyilatkozat, merkantilizmus 

örökös jobbágyság, hajdú, hódoltság, kuruc, labanc, rendi konföderáció, trónfosztás 

Személyek 

I. (Hódító) Vilmos,VII. Gergely, IV. Henrik, III. Ince, IV. (Szép) Fülöp, Habsburg Rudolf, Szent 

Ferenc, Szent Domonkos, Aquinói Szent Tamás 

I. András, I. László, Könyves Kálmán, III. Béla, Anonymus, II. András, IV. Béla, Kézai Simon 

Lorenzo Medici, Machiavelli, Jeanne d'Arc, VII. (Tudor) Henrik, IV. (Luxemburg) Károly, Husz 

János, Gutenberg, III. Iván, II. Mohamed, Aragóniai Ferdinánd, Kasztíliai Izabella 

Csák Máté, Károly Róbert, Nagy Lajos, Luxemburgi Zsigmond, I. Ulászló, Hunyadi János, Hunyadi 

Mátyás, V. László, Vitéz János, Kinizsi Pál, Antonio Bonfini 

Kolumbusz, Magellán, Vasco da Gama, Diaz, V. Károly, Luther, Kálvin, Kopernikusz, Galilei, I. 

Erzsébet, II. Fülöp, Cromwell, Richelieu, XIV. Lajos, Colbert, Nagy Péter 

Dózsa György, II. Lajos, Szapolyai János, II. Szulejmán, Fráter György, Zrínyi Miklós, Báthory 

István, Károli Gáspár, Bocskai István, Bethlen Gábor, Pázmány Péter, Zrínyi Miklós (a költő és 

hadvezér), Wesselényi Ferenc, Thököly Imre, I. Lipót, Savoyai Jenő, II. Rákóczi Ferenc 

Évszámok 

1066, 1095, 1122, 1215, 1302, 1278 

1077–95, 1095–1116, 1172–1196, 1205–1235, 1222, 1235–70, 1241–42, 1301 

1337–1453, 1356, 1389, 1410, 1415, 1453 

1308–42, 1342-82, 1351, 1387–1437, 1396, 1443–44, 1444, 1448, 1456, 1458-90 

1492, 1517, 1588, 1618–48, 1640–49, 1689, 1701–1714 

1514, 1526, 1541, 1552, 1566, 1591–1606, 1664, 1686, 1699, 1703–11 

Topográfia 

Szentföld, Genova, Velence, Flandria, Champagne, Párizs, Oxford, Cambridge, Hanza városok, a 

levantei kereskedelem útvonala 

Fehérvár, Pozsony, Horvátország, Erdély, Dalmácia, Szerémség, Muhi, Buda. 

Firenze, Milánó, Kasztília, Aragónia, Svájc, Prága, Rigómező 

Temesvár, Körmöcbánya, Selmecbánya, Besztercebánya, Visegrád, Havasalföld, Moldva, Kassa, 

Nikápoly, Nándorfehérvár, Szilézia, Bécs 

Genf, Németalföld, Antwerpen, London, Versailles, portugál és spanyol gyarmatok 



   

 

Mohács, Eger, Szigetvár, Sárospatak, Győr, Várad, Nagyszombat, Szentgotthárd, Zenta 

Tananyag 

Az érett középkor            (5 óra) 

A szabad költözésű jobbágyság és a vándormozgalmak      (1 óra) 

A középkori városok.           (1 óra) 

A lovagkor.             (1 óra) 

A középkori egyház és az uralkodói hatalom Európában.     (1 óra) 

Mindennapok a középkorban. A középkor művelődése.      (1 óra) 

Az Árpád-házi királyok kora         (9 óra) 

Az új rend megszilárdítása - Szent László és Könyves Kálmán. Forrásfeldolgozás. (3 óra) 

Az Aranybulla és a tatárjárás. Forrásfeldolgozás      .(3 óra) 

Gazdasági és társadalmi változások a XIII. században.      (1 óra) 

Az Árpád-kori kultúra.           (1 óra) 

A késő középkor            (8 óra) 

Nyugat-Európa válsága (éhínség, járványok, háborúk).      (1 óra) 

Itália, a humanizmus és a reneszánsz.         (1 óra) 

Az angol, francia és a spanyol rendi monarchia felemelkedése.    (2 óra) 

A német császárság és a pápaság hanyatlása.       (1 óra) 

A közép- és kelet-európai régió államai.        (2 óra) 

Az Oszmán Birodalom terjeszkedése.         (1 óra) 

Magyarország a XIV-XV. században        (11 óra) 

Károly Róbert és Nagy Lajos          (3 óra) 

Társadalmi változások. Népesség és természeti környezet.     (1 óra) 

Luxemburgi Zsigmond kora.          (2 óra) 

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

Hunyadi Mátyás uralkodása.          (2 óra) 

Életformák a XV. századi Magyarországon.       (1 óra) 

Kultúra és művelődés.           (1 óra) 

 



   

 

Kora újkor (1490-1721)          (10 óra) 

A nagy földrajzi felfedezések és következményei: az európai és Európán kívüli kultúrák találkozása, a 

gyarmatosítás.          (2 óra) 

Az atlanti hatalmak felemelkedése. A modern világgazdasági rendszer kialakulásának kezdetei.   

           (1 óra) 

Reformáció és katolikus megújulás. A barokk.       (2 óra) 

Az abszolutizmus. A modern állam kialakulása.       (1 óra) 

A hatalmi viszonyok átrendeződése Európában. Háborúk és hadseregek a kora újkorban. (1 óra) 

Az angol forradalom. A parlamentáris monarchia kialakulása.    (2 óra) 

A tudományos világkép átalakulása.         (1 óra) 

Magyarország történet a kora újkorban (1490-1711)     (15 óra) 

A Jagelló-kor.            (2 óra) 

A török hódoltság.            (3 óra) 

A Habsburgok és a magyar rendek. Az Erdélyi Fejedelemség. Függetlenségi harcok és országegyesítő 

kísérletek: Bocskai István, Bethlen Gábor, és Zrínyi Miklós.  (4 óra) 

A reformáció és a katolikus megújulás Magyarországon.     (1 óra) 

Gazdasági és társadalmi változások. Népesség és környezet.     (1 óra) 

Az életmód változásai a kora újkori Magyarországon.      (1 óra) 

A török kiűzése.            (1 óra) 

A Rákóczi-szabadságharc.          (2 óra) 

Mindennapi élet, életmódtörténet        (2 óra) 

A tanév során az alábbi témák közül legalább kettőt kötelező feldolgozni. 

Érdekérvényesítés és érdekvédelem a középkorban (kommunák, céhek, egyetemek). (Az érett 

középkor témakörnél dolgozzuk fel) (1 óra) 

A kora újkori állam fejlődés sajátosságai: az abszolutizmus. (A kora újkor témakörnél) (1 óra) 

Rendszerezés, számonkérés         (12 óra) 



   

 

Történelem 11. évfolyam 

Évi óraszám: 72 (heti óraszám: 2) 

Követelmények 

Fogalmak 

Enciklopédia, jogállam, ráció, a hatalmi ágak megosztása, társadalmi szerződés, felvilágosodott 

abszolutizmus, nacionalizmus, liberalizmus, szocializmus, konzervativizmus, alkotmány, „harmadik 

rend”, girondiak, jakobinusok, polgári szabadságjogok, parlamenti rendszer (jobboldal, baloldal), 

emigráció, reakció, terror, kapitalizmus, tőkés, proletár, civil társadalom, Szent Szövetség 

Helytartótanács, betelepítés, kettős vámrendszer, vallási türelem, állandó hadsereg, mágnás, állami 

oktatás, úrbéri rendezés, nyelvrendelet 

Magyar jakobinusok, reform, polgári átalakulás, cenzúra, államnyelv, örökváltság, közteherviselés, 

érdekegyesítés, védővám 

Márciusi ifjak, nemzetőrség, felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, választójog, függetlenség, 

nemzetiségi törvény 

Internacionálé, keresztényszocializmus, szociáldemokrácia, centrum, periféria, részvénytársaság, 

monopólium, középosztály, hármas szövetség, antant, keleti kérdés, bolsevik, anarchizmus, 

szakszervezetek 

passzív ellenállás, kiegyezés, horvát kiegyezés, dualista monarchia, közös ügyek, millennium, úri 

középosztály, obstrukció, népoktatás, kispolgár, nagypolgárság, cseléd, kivándorlás, asszimiláció, 

állami anyakönyvezés. 

Személyek 

Nagy Frigyes, Nagy Katalin, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, Washington, Jefferson, XVI. 

Lajos, Danton, Robespierre, Metternich, Napóleon, Nelson, Kutuzov, Watt, Stephenson, Marx 

III. Károly, Mária Terézia, II. József, Kaunitz 

Martinovics, Hajnóczy, Kazinczy, Kölcsey, Deák, Eötvös, Kossuth, Batthyányi Lajos, Széchenyi 

István, Wesselényi, I. Ferenc 

Jókai, Petőfi, Görgey, Klapka, Bem, Damjanich, Jelacic, Windischgraetz, Haynau 

III. Napóleon, I. Miklós, Cavour, Garibaldi, Bismarck, Viktória királynő, II. Vilmos, Lenin, Lincoln 

Ferenc József, Haynau, Bach, Deák Ferenc, Andrássy Gyula, Tisza Kálmán, Baross Gábor, Tisza 

István, Jászi Oszkár. 

Évszámok 

1740–48, 1756–63, 1776, 1783, 1789, 1791, 1794 1804–15, 1848 

1722–23, 1740–80, 1767, 1777, 1780–1790 

1795, 1825, 1830, 1832–36, 1844, 1847 

1848. III. l5., IV. 11., IX. 29., 1849. IV. 6., IV. l4., V. 21., VIII. 13., X. 6. 1848. III. l5., IV. 11., IX. 

29., 1849. IV. 6., IV. l4., V. 21., VIII. 13., X. 6. 

1853–56, 1861, 1861–65, 1866, 1870, 1871, 1882, 1904, 1905, 1907 

1849. október 6., 1867, 1868, 1875–90, 1896 

Topográfia 

Poroszország, Lengyelország, angol és francia gyarmatok Észak Amerikában, Valmy, Vendée, 

Austerlitz, Trafalgar, Borogyino, Waterloo 

Határőrvidék, Bánát 

Pest-Buda, Fiume, Vaskapu 

Pákozd, Kápolna, Isaszeg, Komárom, Segesvár, Arad 



   

 

Krím-félsziget, Piemont, Német Császárság, Szuezi-csatorna, Panama-csatorna, Elzász-Lotaringia, 

Románia, Szerbia, Bulgária 

Bosznia-Hercegovina, Budapest, Osztrák–Magyar Monarchia. 

Tananyag 

A felvilágosodás és a polgári átalakulás kora (1721-1849)     (15 óra) 

A felvilágosodás.            (1 óra) 

A felvilágosult abszolutizmus Ausztriában és Poroszországban.    (1 óra) 

Az orosz nagyhatalom.           (1 óra) 

A XVIII. századi életviszonyok.         (1 óra) 

Az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi háborúja. Az USA létrejötte.  (1 óra) 

A polgári forradalom Franciaországban. Forrásfeldolgozás: Emberi és polgári jogoknyilatkozata. 

           (2 óra) 

A napóleoni háborúk Európája.          (2 óra) 

Az ipari forradalom és társadalmi hatásai. Az ipari forradalom hatásai az életkörülményekre és a 

környezetre.             (2 óra) 

Forradalmi hullámok 1848-49-ben.         (2 óra) 

A XIX. század eszméi.           (2 óra) 

Magyarország újjászerveződése a Habsburg-birodalom keretei között 
(1711-1790)             (4 óra) 

A magyar királyság a Habsburg Birodalomban. Demográfiai változások, az etnikai arányok 

átalakulása. A társadalom képe.          (2 óra) 

A felvilágosult abszolutizmus és a rendek összeütközése.     (1 óra) 

Művelődés, egyházak, iskolák.          (1 óra) 

A polgárosodás kezdetei kezdetei Magyarországon (1790-1847)  (11 óra) 

A napóleoni háborúk hatása Magyarországon.       (1 óra) 

Az átalakuló társadalom – nemesi, paraszti és városi életformák.    (1 óra) 

Új elemek és elmaradottság a gazdaságban.        (1 óra) 

A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései.    (5 óra) 

A nemzetiségi kérdés.           (1 óra) 

A reformkori művelődés, kultúra.         (2 óra) 

Forradalom és szabadságharc Magyarországon (1848-1849)   (9 óra) 

A pozsonyi országgyűlés. A pesti forradalom.       (2 óra) 

Az áprilisi törvények. Forrásfeldolgozás.       (2 óra) 

A forradalom első nehézségei: a nemzetiségek mozgalmai     (2 óra) 

A nemzeti önvédelem megszervezése és a tavaszi hadjárat.     (1 óra) 

A Függetlenségi Nyilatkozat és a nemzetközi viszonyok.     (1 óra) 

A szabadságharc bukása.           (1 óra) 

A nemzetállamok és az imperializmus kora (1849-1914)    (13 óra) 

Gazdasági és társadalmi változások a fejlett országokban, a második ipari forradalom (1 óra) 

Az egységes Olaszország és Németország kialakulása.      (1 óra) 



   

 

Az orosz reformkísérletek.          (1 óra) 

Polgárháború az Amerikai Egyesült Államokban.       (1 óra) 

Gyarmatosítás: a brit gyarmatbirodalom.        (1 óra) 

Kína és Japán.            (1 óra) 

A „keleti kérdés” és a Balkán.          (1 óra) 

A munkásság politikai erővé szerveződése.        (2 óra) 

Hatalmi viszonyok, katonai-politikai szövetségek a századfordulón.   (2 óra) 

A művelődés új keretei.           (2 óra) 

A polgárosodás kibontakozása Magyarországon (1849-1914)   (7 óra) 

A megtorlás, a Bach-rendszer kiépítése.        (1 óra) 

A kiegyezés.             (1 óra) 

Gazdasági és társadalmi fejlődés a dualizmus korában.      (1 óra) 

Az egyes társadalmi csoportok jellemző életformái.      (1 óra) 

A zsidóság emancipációja. Asszimiláció és kivándorlás.     (1 óra) 

A városiasodás. A tudományos és művészeti élet fejlődése.     (1 óra) 

Politikai viszonyok. A kiegyezés rendszerének belső ellentmondásai.   (1 óra) 

Mindennapi élet, életmódtörténet        (3 óra) 

A kereskedelem és a vendéglátás helyzete a dualizmus korában. 

Egy salgótarjáni kereskedőcsalád történetének feldolgozása. 

Összefoglalás, számonkérés         (10 óra) 



   

 

Történelem 12. évfolyam 

Évi óraszám: 96 (heti óraszám: 3) Ebből heti 1 óra helyi tanterv szerinti. 

Követelmények 

Fogalmak 

Villámháború – állóháború, ultimátum, központi hatalmak, pacifizmus, szovjet, fasizmus, korporatív 

állam, egypártrendszer, kommunizmus, kollektivizálás, GULAG, kisantant, kisebbségvédelem 

őszirózsás forradalom, etnikai és történeti elv, proletárdiktatúra, Tanácsköztársaság, vörös- és 

fehérterror, numerus clausus, antiszemitizmus, irredentizmus, revízió, társadalombiztosítás, 

konszolidáció 

tőzsde, túltermelési válság, New Deal, tervgazdálkodás, totális diktatúra, nemzetiszocializmus, Berlin-

Róma tengely, Anschluss, koncentrációs tábor, népirtás, holocaust, partizán, totális háború, antifasiszta 

koalíció. 

Népi-falukutató mozgalom, nyilasmozgalom, zsidótörvények, fegyveres semlegesség, hadigazdaság, 

„hintapolitika”, „kiugrás”, gettó, deportálás, munkaszolgálat, hadifogság 

vasfüggöny, hidegháború, fegyverkezési verseny, Truman-elv, Marshall-segély, szociális 

piacgazdaság, európai integráció, NATO, Varsói Szerződés, római szerződések, holdraszállás, 

harmadik világ, Brezsnyev-doktrina, globális világ, enyhülési politika. 

ideiglenes Nemzetgyűlés, SZEB, Háborús bűnös, népbíróság, jóvátétel, kollektív büntetés elve, 

kitelepítés, lakosságcsere, beszolgáltatás, AVH, pártállam, földosztás, ötvenes évek, internálás, 

munkástanács, ellenzéki mozgalmak, Petőfi Kör, reformszocializmus, második gazdaság 

Személyek 

Ferenc Ferdinánd, Sztálin, Trockij, Wilson, Clemenceau, Lloyd George, Stresemann, Mussolini 

gróf Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, gróf Teleki Pál, gróf Bethlen István, Klebelsberg 

Kunó, Nagyatádi Szabó István, Peyer Károly 

Keynes, Roosevelt, Hitler, Göring, Churchill, Rommel, Montgomery, Zsukov, Eisenhower, De Gaulle 

Bajcsy-Zsilinszky Endre, Gömbös Gyula, Bárdossy László, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc, Dálnoki 

Miklós Béla 

Nehru, Gandhi, Csang Kaj-sek, Mao Ce-tung, Ho Si Minh, Truman, Adenauer, Hruscsov, Nasszer, 

Kennedy, XXIII..János, Brandt, Walesa, Reagan, Gorbacsov 

Mindszenty József, Nagy Ferenc, Rákosi Mátyás, Kádár János, Nagy Imre, Antall József, Göncz 

Árpád 

Évszámok 

1914–18, 1917, 1919, 1922, 1925 

1914.július 2., 1918.október 31., 1918.november 3., 1919.március 21., 1920.március 1., június 4., 

1921–31, 1927 

1929, 1933, 1936, 1938, 1939.szeptember 1., 1941.június 22., 1944.június 6., 1945.május 8., augusztus 

6., szeptember 2 

1938.november 2., 1939.március 15., 1940.augusztus 30., 1941.június 26., 1943.január, 1944.március 

19., 1944.október 15., 1944.december 21., 1945.április. 

1947, 1948, 1949, 1955, 1956, 1957, 1961, 1968, 1975, 1991 

1946, 1947.február 10., 1948, 1949, 1953, 1956.október 23., november 4., 1963, 1968, 1989.október 

23., 1990, 1991 

Topográfia 

Szarajevó, Marne, Somme, Pétervár, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Csehszlovákia, Lengyelország, 

balti államok, Curzon-vonal 



   

 

Doberdó, Isonzó, trianoni Magyarország, Piave 

Brit Nemzetközösség, Szlovákia, Leningrád, Pearl Harbor, Midway, Sztálingrád, Auschwitz, 

Hirosima, El-Alamein, Kurszk, Normandia 

Felvidék, Újvidék, Kárpátalja, Voronyezs, Don-kanyar 

NSZK, NDK, Kuba, Korea 

Tananyag 

Az első világháborútól a nagy gazdasági válságig (1914-1929)   (16 óra) 

Az első világháború kirobbanása, jellege, története.      (8 óra) 

A Párizs környéki békék.           (2 óra) 

Az orosz forradalmak.           (2 óra) 

Az olasz fasizmus.            (1óra) 

A parlamentáris rendszerek.          (2 óra) 

A gazdaság és a társadalom új jelenségei, a fejlett világban és a női emancipáció. (1 óra) 

Az első világháború és következményei Magyarországon. A Trianon utáni ország élete (1914–
1931)             (13 óra) 

Magyarország részvétele a világháborúban.        (1 óra) 

Az őszirózsás forradalom.          (2 óra) 

Kísérlet a kommunista diktatúra megteremtésére: a Tanácsköztársaság.   (2 óra) 

A trianoni béke. Hatása a gazdaságra, társadalomra, az etnikai viszonyokra. A határon túli magyarság 

sorsa.            (2 óra) 

A Horthy rendszer kialakulása és konszolidációja.      (4 óra) 

A művelődési viszonyok. Az életmód változásai.       (2 óra) 

A nagy gazdasági válságtól a második világháború végéig (1929–1945)  (15 óra) 

Az 1929 –33-as világgazdasági válság.        (2 óra) 

Válságkezelés az USÁ-ban.          (1 óra) 

A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működési mechanizmusa.   (3 óra) 

A sztálini diktatúra a 30-as években.         (2 óra) 

A második világháború története.         (5 óra) 

A szövetségesek győzelme, a háború jellege.       (2 óra) 

Magyarország a gazdasági válságtól 

a második világháborús összeomlásig (1931–1945)     (13 óra) 

Gazdasági válság és jobbratolódás a belpolitikában.      (5 óra) 

Magyarország háborús részvétele. A Kállay kormány politikája.    (4 óra) 

A német megszállás.           (1 óra) 

A holocaust Magyarországon.          (1 óra) 

A sikertelen kiugrás. A nyilas hatalomátvétel.       (1 óra) 

Magyarország szovjet felszabadítása és megszállása.      (1 óra) 

A jelenkor (1945-től napjainkig)         (10 óra) 

Hidegháborús szembenállás a II. világháború után.      (3 óra) 



   

 

A fejlett piacgazdaság, a demokratikus berendezkedés országai.    (1 óra) 

Az európai integráció története.          (1 óra) 

A „harmadik világ”.           (1 óra) 

A szocialista rendszerek kialakulása, fejlődése és kudarca.     (1 óra) 

A közel-keleti konfliktusok.          (1 óra) 

Közép-Kelet Európa és a Balkán a rendszerváltás után.      (1 óra) 

Az emberiség az ezredfordulón: a globális világ és problémái.    (1 óra) 

Magyarország a második világháború után (1945-től napjainkig)    (10 óra) 

A háborús károk felszámolása. A demokratikus közélet kiépítésének kísérlete.  (1 óra) 

A párizsi békeszerződés. A határon túli magyarság sorsa.     (1 óra) 

A kommunista diktatúra kiépítése.         (1 óra) 

A forradalomhoz vezető út.          (1 óra) 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc.       (2 óra) 

A Kádár rendszer kiépülése: megtorlás és diktatúra.      (1 óra) 

Az életmód átalakulása. Demográfiai változások.       (1 óra) 

Az ellenzéki mozgalmak kialakulása és erősödése. A rendszerváltozás.   (2 óra) 

Állampolgári ismeretek          (7 óra) 

A társadalmi szabályok.           (1 óra) 

Emberi jogok. A gyermekek jogai. Diákjogok.       (1 óra) 

Államformák, politikai rendszerek. Magyarország alkotmánya.    (1 óra) 

A demokrácia alapelvei és működése.        (1 óra) 

Bírói hatalom és igazságszolgáltatás.         (1 óra) 

Politikai és szociális jogok.          (1 óra) 

Önkormányzatok, civil szervezetek.         (1 óra) 

Mindennapi élet, életmódtörténet        (2 óra) 

Áruházak, bevásárlóközpontok, életmód. 

Rendszerezés, számonkérés         (10 óra) 

Rendszerezés, számonkérés, különös tekintettel az érettségi vizsgára (pl. tételek ismertetése, 

mintatételek kidolgozása, próbavizsga stb.) 

 

 



   

 

 

 



   

 

ANGOL NYELV 

9–12. Évfolyam SZAKKÖZÉPISKOLA 
Célok és feladatok 

A 9. évfolyamra a diákok öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi 

foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, szókincsük bővült, megértik a tanár célnyelvi óravezetését, 

önbizalmuk lehetővé teszi számukra, hogy az órai munkában egyénileg, párban vagy csoportban 

eredményesen vegyenek részt, órán kívüli feladataikat önállóan megoldják. Önértékelésük fejlett és 

reális: ismerik saját erős és gyenge pontjaikat. Továbbra is fontos motivációjuk fenntartása és további 

fejlesztése. 

Cél, hogy a 10. évfolyam végére a diákok eljussanak az A2-B1 közötti szintre, melyen számukra 

ismert témakörökben, életszerű helyzetekben képesek információt kérni és kapni. Megértik hosszabb 

terjedelmű, autentikus hallott vagy olvasott szöveg lényegét, abból ki tudják szűrni a lényeges 

információt. Képesek több mondatból álló szöveget szóban és írásban létrehozni. Szókincsük elég fejlett 

ahhoz, hogy az ismert témakörökhöz kapcsolódó témákról szóban és írásban információt tudjanak 

cserélni. 

A 9-10 évfolyamon intézményünkben a kereskedelem-marketing ill. a vendéglátás-idegenforgalom 

szakmacsoportok tantervei, követelményei megegyeznek.  A 11-12. Évfolyamon a kereskedelem-

marketing szakmai alapozó szakaszában heti egy órában szakmai idegen nyelv oktatását vezetjük be, az 

érettségi vizsgára épülő technikusképzés eltérő követelményei ezt indokolttá teszik. 

A 12. évfolyam végére a diákoknak B1-B2 közötti szintre nyelvtudást kell szerezniük, az előző 

szintnél fejlettebb szókinccsel, szélesebb skálán mozgó, de ismert témákról kell képesnek lenniük szóban 

és írásban információt cserélni, hosszabb szövegeket megérteni és létrehozni. 

( Az említett  betűjelek   A2,B1,B2 - az Európa Tanács idegen nyelv oktatásra vonatkozó 

ajánlásainak megfelelő nyelvi szinteket  jelentik.) 

Továbbra is lényeges, hogy az idegen nyelvű tananyag felölelje a más tantárgyakban tanult 

tartalmakat, de ezeken az évfolyamokon már új tananyag feldolgozását is lehetővé teszi a diákok nyelvi 

szintje. Fontos, hogy az előző évekhez hasonlóan segítsék a nyelvtanulást az önálló olvasás és az 

osztálytermen kívüli nyelvi hatások. 

Ebben az életkorban a diákokat segítheti a szabályszerűségek felismerése és azok alkalmazása, de a 

hangsúly továbbra is a jelentésen, kontextuson és kommunikáción van. Ezeken az évfolyamokon kell 

egyensúlyt teremteni a folyamatos beszéd és a nyelvhelyesség között. 

A 12. év végére a diákoknak el kell sajátítaniuk az önálló nyelvfejlesztéshez elengedhetetlen 

nyelvtanulási stratégiákat. 

A mai, egyre nyitottabbá váló világban létkérdés a jól alkalmazható idegen nyelvtudás megszerzése.  

Iskolánk tanulói esetében a munkába állásnak mind a kereskedelemben, mind a vendéglátásban ez az 

alapfeltétele.  A mindennapi élet is számtalan olyan helyzetet teremt, amelyben idegen nyelv tudása 

nélkül nehézségekbe ütközhetnek diákjaink. 

Hozzáférhető már, és kulturális szokásaink részét képezi az idegen nyelvű média, természetessé 

váltak a külföldi utazások, tanulmányutak, Magyarországon tömegesen fordulnak meg turisták, vagy 

külföldi munkaadók, valamint diákjaink számára is adottá vált a külföldi munkavállalási lehetőség. 

A nyelvtanulás a személyiségfejlődés szempontjából is pozitív eredményeket hozhat. Diákjainknak 

lehetősége nyílik arra, hogy az idegen nyelv tanulása során megértse más népek gondolkodását, 

kultúráját, megtanuljon elfogadni és tisztelni más értékeket. Ezáltal saját kultúráját is tágabb 

összefüggésben tudja értelmezni.  

 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 nyelvtanítás céljai több síkon is megfogalmazhatók: 

 pragmatikus célok: a kommunikatív kompetencia kialakítása 

 kognitív célok: ismeretek, információk közvetítése a másik kultúráról, ezáltal új megvilágítást 

kaphatnak a magyar kultúra sajátosságai is 

 személyiségfejlesztő célok: nyitottság, tolerancia a másik ember iránt;  a nyelvtanulási folyamat 

során kialakuló önállóság , szociális viselkedés a kiscsoporton belül. 
A fentiekből következően a tananyagnak három fő rétege van, amelyek nem különülnek el egymástól 

mereven: 

 nyelvi készségek, 

 ismeretek a célnyelvről, a kultúráról, az idegen országokról 

 a tantárgyon kívüli ismeretek (tanulástechnika, módszerek, társas tapasztalatok, stb.),  

 

Fejlesztési követelmények 
A tanuló ismert témakörben szóban és írásban tud információt cserélni, szöveget megérteni és létrehozni. 

Nyelvtudását önállóan szinten tartja, illetve szakmai érdeklődésének megfelelően továbbfejleszti. 

Nyelvtudása segítségével képes képet alkotni más országok népeiről és kultúrájáról. 

    A tanulóknak a négy nyelvi alapkészség, valamint az országismeret (kulturális háttér) megfelelő 

szintű elsajátításával fejlett kommunikációs készséggel kell rendelkezniük. Képesnek kell lenniük 

angol nyelven új emberi kapcsolatokat létesíteni, hétköznapi, hivatalos ill. szakmai témákról 

beszélni.  A tanulók ismerjék meg az angol nyelvterületeket, az ott élő népeket, valamint e népek 

kultúrájának sajátosságait. A tanulók ismerjék és használják a tudatos és hatékony nyelvtanulás módszereit. 

Az írásbeli és szóbeli készségek területén a tanulók jussanak el arra a szintre, hogy a tantervben 

meghatározott célokat elérjék. 

 

Beszéd- és olvasás értés, beszéd- és íráskészség:  

 

A tanulók globálisan értsék meg a szintjüknek megfelelő autentikus és irodalmi hallott vagy írott 

szövegeket és ezekben a szövegekben találják meg a számukra szükséges információkat. 

A tanult témakörökben és a leggyakoribb mindennapi beszédhelyzetekben legyenek képesek 

gondolataikat, érzéseiket kifejezni, és a számukra szükséges információkat megkérdezni/megtudni. 

A tanulók írásban is legyenek képesek megfogalmazni a mindennapi életben előforduló szükséges 

szövegeket.  

 

A tanulók legyenek képesek sikeres érettségi vizsgát tenni. 

 

A követelményrendszert az iskolák rugalmasan, saját igényeiknek megfelelően alkalmazzák. A 

tananyag elrendezése a használt tankönyvek függvényében változat. Figyelembe kell venni továbbá a 

tanítványok egyéni képességeit és szükségleteit. 

 

 

Témalista (ajánlás) 

 Ember és társadalom: hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése; diszkrimináció. 

 Tágabb környezetünk: idegenvezetés a lakóhelyen; a nagyvárosi élet jellemzői. 

 Természeti környezetünk: környezetszennyezés és környezetvédelem. 

 Az iskola világa: egy célnyelvi iskola összehasonlítása az itthonival. 

 Egészség és betegség: hagyományos gyógykezelés és természetgyógyászat; egészséges életmód. 

 Étkezés: a helyes és helytelen táplálkozás; éttermek és gyorséttermek. 



   

 

 Utazás: nyaralás itthon és külföldön; egy körutazás megtervezése. 

 Szabadidő, szórakozás: veszélyes sportok; kulturális események; a színház és a mozi világa; a 

modern és a klasszikus zene; az internet világa. 

 A munka világa: munkavállalás nyáron; munkakörülmények hazánkban és külföldön; 

pályaválasztás. 

 Országismeret: találkozások a célország(ok) irodalmával és művészetével; tájékozódás a 

célország(ok) politikai, gazdasági és társadalmi életéről. 

 Tudományos és technikai műveltség: a tudomány és technikai eszközök szerepe 

mindennapjainkban; a célország(ok) közismert technikai és tudományos csúcsteljesítményei. 

 Aktuális témák. 

Értékelés 

Fontos, hogy a tanulók fejlődését és haladását a követelmények elérésében mind szóban, mind 

írásban folyamatosan ellenőrizzük és értékeljük. A tanulóknak legyen módjuk minél többször számot 

adni ismereteikről valamint mind a négy nyelvi alapkészség területén elért haladásukról. Az 

ellenőrzés és értékelés visszajelzés mind a tanuló mind a tanár számára munkájuk  

eredményességéről. Csak ez teszi lehetővé a tanár számára,  hogy  a megtervezett tanítási/tanulási 

folyamatot a konkrét helyzetnek megfelelően az adott tanulócsoport igényeihez, szükségleteihez 

igazítsa. 

A folyamatosság mellett hasonlóan fontos a fokozatosság. Az ellenőrzés és értékelés során 

alkalmazott módszerek és feladattípusok a tanulók számára legyenek ismertek, begyakoroltak és 

fokozatosan nehezedjenek a tanulók előrehaladásának megfelelően.  

 

Ellenőrizni és értékelni kell   

 - a nyelvi ismeretek (szókincs és nyelvtan) szintjét 

 - a kommunikációs készségek (beszédértés, 

          beszédkészség, írott szövegértés, íráskészség) 

          szintjét  

 - az országismeret szintjét. 

  

Ellenőrizni és értékelni kell a négy nyelvi alapkészség fejlődését és szintjét: 

a BESZÉDÉRTÉS területén: 

 - a globális szövegértést 

 - a speciális (keresett ill. szükséges) információk 

          megértését 

a BESZÉDKÉSZSÉG területén: 

 - a szókincs és a nyelvi struktúrák gazdagságát 

 - a helyes hangsúlyt és intonációt 

 - az érthető kiejtést 

 - a szituációnak ill. a feladatnak megfelelő 

          (viselkedési és kifejezési) formát 

 - a szituációnak ill. a feladatnak megfelelő tartalmat 

 - a nyelvhelyességet és az önkorrekciót 

az ÍROTT SZÖVEG ÉRTÉS területén: 

 - a globális szövegértést 

 - a speciális (keresett ill. szükséges) információk 



   

 

          megértését 

az ÍRÁSKÉSZSÉG területén:  

 - a szókincs és a nyelvi struktúrák gazdagságát 

 - a helyesírást 

 - a szituációnak ill. a feladatnak megfelelő formát 

 - a szituációnak ill. a feladatnak megfelelő tartalmat 

 - a nyelvhelyességet és az önkorrekciót 

 

Törekedni kell a nyelvhelyességre, és hasonlóan fontos, hogy a tanulókban fejlesszük az önkorrekció 

képességét, de legalább ilyen lényeges, ha nem lényegesebb, hogy a tanulók bátran merjenek 

beszélni, kommunikálni a tanult idegen nyelven. Inkább beszéljenek egy kicsit hibásan mint sehogy 

de hibátlanul. A tanár feladata, hogy  megtalálja az adott csoport számára legmegfelelőbb választ a  

“fluency vs accuracy” kérdésére. 

 

Az ismeretek és nyelvi készségek ellenőrzésére és értékelésére ajánlott/alkalmas feladattípusok: 

 

BESZÉDÉRTÉS  

 - válaszadás nyitott kérdésre 

 - rövid válasz adása eldöntendő kérdésekre 

 - feleletválasztásos feladatok 

 - igaz - hamis állítások  

 - táblázatok, térképek rajzok, ábrák kiegészítése, 

          készítése  

 - kérdőívek kitöltése 

 - képek helyes sorrendbe állítása 

 - szöveg kiegészítése 

 - utasítások végrehajtása 

 - hibás szövegek javítása 

 - részvétel párbeszédben 

 - részvétel szerepjátékban 

 - hallott szöveg tartalmi összefoglalása 

 - tolmácsolás magyarra (anyanyelvre) 

BESZÉDKÉSZSÉG 

 - kérdésalkotás 

 - válaszadás nyitott kérdésre 

 - részvétel párbeszédben 

 - részvétel szerepjátékban 

 - képleírás 

 - képek összehasonlítása 

 - képeken látható történet elbeszélése, befejezése 

 - hallott történet befejezése 

 - szövegalkotás kulcsszavak és adatok alapján 

 - vélemény nyilvánítás, érvelés, vita 



   

 

 - megadott szempontok alapján önálló beszéd (előadás) 

 - memoriter 

 - tolmácsolás (angolra) 

ÍROTT SZÖVEG ÉRTÉS 

 - válaszadás nyitott kérdésekre 

 - rövid válasz adása eldöntendő kérdésekre 

 - igaz - hamis feladatok 

 - feleletválasztásos feladatok 

 - táblázatok, térképek rajzok, ábrák kiegészítése, 

          készítése  

 - kérdőívek kitöltése 

 - képek helyes sorrendbe állítása 

 - szöveg kiegészítése 

 - hiányos szövegek, táblázatok, térképek kiegészítése 

 - mondatok, bekezdések, szövegrészek helyes sorrendbe 

          állítása 

 - szöveg tartalmának összefoglalása magyarul 

         (anyanyelven) 

 - szöveg tartalmának összefoglalása angolul 

 - írott szöveg magyarra (anyanyelvre) fordítása 

ÍRÁSKÉSZSÉG 

 - képleírás 

 - képek összehasonlítása 

 - képeken látható történet leírása, befejezése 

 - olvasott történet befejezése 

 - történet leírása kulcsszavak és adatok alapján 

 - levél, levelezőlap megírása megadott szempontok 

          alapján 

 - nyitott kérdések megválaszolása 

 - hiányos szövegek kiegészítése 

 - szöveg átalakítás megadott szempontok alapján 

          (baráti és hivatalos) 

 - vélemény leírása 

 - adatlap kitöltése 

 - tollbamondás 

 - magyarról (anyanyelvről) angolra fordítás 

 - önéletrajz írása 

 - napló írása 

 - pályázat készítése, írása 

 - projekt készítése 

SZÓKINCS 

 - feleletválasztásos feladatok 

 - kakukktojás 



   

 

 - hiányos szöveg kiegészítése 

 - szinonimák, antonímák  

 - szavak, szómagyarázatok egymáshoz rendelése 

NYELVTAN 

 - szavak kiegészítése 

 - mondatok kiegészítése 

 - táblázatok kiegészítése, készítése 

 - mondatalkotás 

 - mondat átalakítás 

 - kérdésalkotás 

-válaszadás kérdésekre 



   

 

 

 

   

9. évfolyam 

Évi óraszám: 144. 

Heti óraszám: 4 óra 

Tartalom 

A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó, nyelvenként kidolgozott kimeneti 

követelményeket hatnyelvre, kétéves bontásban a kerettanterv tartalmazza. 

Kommunikációs szándékok 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: 

 megszólítás;  

 köszönés, elköszönés;  

 bemutatás, bemutatkozás;  

 telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés;  

 személyes levélben megszólítás éselbúcsúzás;  

 érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás;  

 engedélykérés és arra reagálás;  

 köszönet és arra reagálás;  

 bocsánatkérés és arra reagálás;  

 gratuláció, jókívánságok és arra reagálás.  

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 sajnálkozás;  

 öröm;  

 elégedettség, elégedetlenség;  

 csodálkozás;  

 remény;  

 bánat;  

 bosszúság.  

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 véleménynyilvánítás,véleménykérés és arra reagálás;  

 valaki igazának az elismerése;  

 egyetértés, egyet nem értés;  

 érdeklődés, érdektelenség;  

 tetszés, nem tetszés;  

 dicséret, kritika;  

 ellenvetés;  

 akarat, kívánság, képesség,kötelezettség, szükségesség, lehetőség;  

 ígéret; szándék, 

 érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia iránt.  

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: 

 dolgok, személyek megnevezése, leírása;  

 események leírása;  

 információkérés, információadás;  

 igenlő vagy nemleges válasz;  



   

 

 tudás, nem tudás;  

 bizonyosság, bizonytalanság;  

 ismerés, nem ismerés.  

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: 

 kérés;  

 tiltás, felszólítás;  

 segítségkérés és arra reagálás;  

 javaslat és arra reagálás;  

 kínálás és arra reagálás;  

 meghívás és arra reagálás.  

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok: 

 visszakérdezés, ismétléskérés;  

 nem értés;  

 betűzés kérése, betűzés;  

 felkérés lassabb, hangosabb beszédre;  

 beszélési szándék jelzése, téma bevezetése;  

 megerősítés 

 témaváltás, beszélgetés lezárása.  

Fogalomkörök 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése,  

 birtoklás kifejezése,  

 térbeli és időbeli viszonyok,  

 függő beszéd,  

 mennyiségi és minőségi viszonyok,  

 modalitás,  

 esetviszonyok,  

 logikai viszonyok,  

 szövegösszetartó eszközök. 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 

kikövetkeztetni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni.  

Beszédkészség 

A tanuló legyen képes 

 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekreösszetettebb struktúrákban rendezett válaszokat adni;  

 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, 

érzelmeket kifejezni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt kifejteni.  

Olvasott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 



   

 

 kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek 

jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni;  

 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg lényeges pontjait megérteni.  

Íráskészség 

A tanuló legyen képes 

 kb. 150 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;  

 gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök 

használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni;  

 különböző szövegfajtákatlétrehozni;  

 változatos közlésformákat használni.  

 

10. évfolyam 
Évi óraszám: 144 

Heti óraszám: 4 

a) Kommunikációs szándékok  

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

Megszólítás Excuse me. 

Köszönés, elköszönés Good morning. Hello. Goodbye. Bye. 

How do you do. How do you do. 

Bemutatkozás My name is … This is … 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás How are you? Very well, thank you. 

Fine, thanks.  

And you? 

Engedélykérés és arra reagálás May/Can I have a drink? Yes, please.  

Köszönet és arra reagálás Thanks. Thank you very much. Not at all. You 

are welcome.  

Bocsánatkérés és arra reagálás I am sorry. That’s all right. No problem. 

Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Happy Birthday! Happy New Year! 

Congratulations! Thank you.  

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

Sajnálkozás What a pity. 

Öröm Great! I am very happy. 

Csodálkozás Really? 

Bánat I feel so sad. 

Bosszúság Oh, no! 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

Véleménykérés és arra reagálás Do you like …? What about …? 

Yes, I do. No, I don’t. It’s nice. 



   

 

Egyetértés, egyet nem értés That’s right. I (don’t) agree. 

Tetszés, nem tetszés I (don’t) like it.  

Kívánság, képesség, szükségesség, lehetőség I’d like to … I can … I must … I have to go.  

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 

Dolgok, személyek, események megnevezése és 

leírása 

It’s … My friend is …  

Információkérés, információadás Where can I find a …? It is to the left. 

Igenlő vagy nemleges válasz Yes, I can. No, I don’t. 

Tudás, nem tudás I (don’t) know. Who knows? 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

 

Kérés Please, give me a coke. Can I have an ice cream, 

please? 

Tiltás, felszólítás Sit down! Don’t go! 

Javaslat és arra reagálás Let’s go for a walk. OK. Good idea. 

Meghívás és arra reagálás Come and see us tomorrow. Fine. 

Kínálás és arra reagálás Have a coke! Would you like a hamburger? 

Yes, please. No, thank you. 

Segítségkérés és arra reagálás Help! Can you help me? Of course. 

I’m sorry, I can’t. 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

 

Visszakérdezés, ismétléskérés Pardon?  

Nem értés I don’t understand. 

Felkérés lassabb beszédre Please, repeat it slowly. 

 

b) fogalomkörök 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  

 

When do you get up? I don’t drink 

milk. 

  Present Continuous 

 

Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 

 

 Múltidejűség Past Simple 

 

And then she kissed me. Why didn’t 

you come yesterday? 

 

 Jövőidejűség Going to  

 

What are you going to do on 

Saturday? 

 

Birtoklás 

kifejezése 

 Past forms of have 

 

 

I didn’t have many friends at 

elementary school. 

 



   

 

  Possessive adj. My, your, his/her/its,our, their dog  

 

  Genitive ’s 

Of 

Whose? 

 

Kate’s brother 

 

 

Térbeli 

viszonyok 

Irányok, 

helymeghatár

ozás  

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

 

Here, there, on the left, on the right, 

in, on, under, between, in front of, 

behind, … 

 

Időbeli 

viszonyok 

   

 Gyakoriság How often? 

 

Always, often, sometimes, never, 

once/twice a week, every day … 

I always make my bed. 

She goes swimming twice a week. 

 Időpont When? What time? 

What’s the time? 

Now, in the morning 

Yesterday, last week, two years ago,  

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 o’clock, on 

Monday 

It’s quarter to eight. 

 

 Időtartam How long?+Past Simple 

 

How long were you in hospital? For 

two weeks. 

 

Mennyiségi 

viszonyok 

 Irregular and regular 

plurals 

Children, people, men, women … 

  Cardinal numbers  one. two… 

  Ordinal numbers first, second… 

  Countable nouns 

 

 

Uncountable nouns 

 

 

How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

 

How much money have you got? 

I’ve got a lot of/little money. 

A cup of tea, a piece of cake 

 

   All, every 

 

Minőségi 

viszonyok 

 Comparative sentences 

(short adjectives) 

 

Irregular adjectives 

Tom’s younger than Sue. Mary is 

the prettiest girl. 

 

Good, bad …(better, worse) 

 

   What’s it like? What colour is it?  

 

Modalitás    

  Can (ability)  

Can/ may (permission) 

I can swim.  

Can/ may I open the window?  

 



   

 

  Must/needn’t 

(obligation) 

I must read it. You needn’t do it 

now. 

 

  Have to (Past) Did you have to be there? 

  Mustn’t Children mustn’t smoke. 

Logikai 

viszonyok 

 Linking words And/or/but/because 

 

  Conditional I 

 

We’ll stay at home if it rains. 

 

  Infinitive to express 

purpose 

I’ve been to London to visit the 

Queen. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Névelők 

 

Some+plural noun 

any+plural noun 

 

Some +singular noun 

Any + singular noun 

 

 

 

Nominative and 

accusative of personal 

pronouins 

 

 

Demonstrative pronouns 

 

 

Indefinite pronouns 

 

 

Reflexive pronouns 

 

A, an, the 

 

There are some pencils in the bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchboxes. 

There’s some water in the vase. 

There isn’t any juice in my glass. 

 

 

I, he, they… 

Me, him, them… 

 

 

This, that, these, those 

 

 

Somebody, anybody,nobody, 

everybody … 

 

myself… 

 

 



   

 

11. évfolyam; szakközépiskola 

Évi óraszám:144 

Tartalom 

A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó, nyelvenként kidolgozott kimeneti 

követelményeket hatnyelvre, kétéves bontásban a kerettanterv tartalmazza. 

A továbbhaladás feltételei 
Hallott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 

kikövetkeztetni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget különösebb nehézség nélkül megérteni.  

Beszédkészség 

A tanuló legyen képes 

 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekreösszetettebb struktúrákban rendezett válaszokat adni;  

 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, 

érzelmeket kifejezni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgásban véleményt kikérni, álláspontot megvédeni.  

Olvasott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

 kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtől megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek 

jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelven és/vagy célnyelven összefoglalni;  

 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg különösebb nehézség nélkül 

megérteni.  

Íráskészség 

A tanuló legyen képes 

 kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;  

 gondolatait és érzelmeit változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi 

eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szövegben 

megfogalmazni;  

 különböző szövegfajtákat létrehozni;  

 változatos közlésformákat használni.  

12. évfolyam 
Évi óraszám: 128 



   

 

Tartalom 

A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó, nyelvenként kidolgozott kimeneti 

követelményeket hatnyelvre, kétéves bontásban a kerettanterv tartalmazza. 
Kommunikációs szándékok 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: 

 megszólítás;  

 köszönés, elköszönés;  

 bemutatás, bemutatkozás;  

 telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés;  

 személyes levélben megszólítás és;  

 elbúcsúzás;  

 érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás;  

 engedélykérés és arra reagálás;  

 köszönet és arra reagálás;  

 bocsánatkérés és arra reagálás;  

 gratuláció, jókívánságok és arra reagálás.  

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 sajnálkozás;  

 öröm;  

 elégedettség, elégedetlenség;  

 csodálkozás;  

 remény;  

 bánat;  

 bosszúság.  

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 véleménynyilvánítás,véleménykérés és arra reagálás;  

 valaki igazának az elismerése és el nem ismerése;  

 egyetértés, egyet nem értés;  

 érdeklődés, érdektelenség;  

 tetszés, nem tetszés;  

 dicséret, kritika;  

 ellenvetés;  

 akarat, kívánság, képesség,kötelezettség, szükségesség, lehetőség;  

 ígéret; szándék, 

 érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia és érdeklődési kör iránt.  

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: 

 dolgok, személyek megnevezése, leírása;  

 események leírása;  

 információkérés, információadás;  

 igenlő vagy nemleges válasz;  

 válaszadás elutasítása, 

 tudás, nem tudás;  

 bizonyosság, bizonytalanság;  

 ismerés, nem ismerés.  

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: 

 kérés;  

 tiltás, felszólítás;  

 segítségkérés és arra reagálás;  



   

 

 javaslat és arra reagálás;  

 kínálás és arra reagálás;  

 meghívás és arra reagálás.  

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok: 

 visszakérdezés, ismétléskérés;  

 nem értés;  

 betűzés kérése, betűzés;  

 felkérés lassabb, hangosabb beszédre;  

 beszélési szándék jelzése, téma bevezetése;  

 megerősítés 

 témaváltás, beszélgetés lezárása.  

Fogalomkörök 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése,  

 birtoklás kifejezése,  

 térbeli és időbeli viszonyok,  

 függő beszéd,  

 mennyiségi és minőségi viszonyok,  

 modalitás,  

 esetviszonyok,  

 logikai viszonyok,  

 szövegösszetartó eszközök. 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 200 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  

 kb. 200 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 

kikövetkeztetni;  

 kb. 200 szavas szövegben fontos információt megérteni;  

 kb. 200 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget anyanyelvén és/vagy célnyelven összefoglalni.  

Beszédkészség 

A tanuló legyen képes 

 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekreösszetettebb struktúrákban rendezett válaszokat adni;  

 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, 

érzelmeket kifejezni;  

 gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban előadni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgásban részt venni.  

Olvasott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 250 szavas szöveget elolvasni;  

 kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését 

kikövetkeztetni;  

 kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;  



   

 

 kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelvén összefoglalni;  

 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelvén és/vagy 

célnyelven összefoglalni.  

Íráskészség 

A tanuló legyen képes 

 kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;  

 gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét változatos kifejezésekkel és 

mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikai összefüggések alapján, 

bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni;  

 különböző szövegtípusokat létrehozni;  

 változatos közlésformákat használni.  

12. évfolyam 

Tartalom 
 

Az újonnan belépő kommunikációs szándékokat, fogalomköröket és az új példákat dőlt betűvel jelezzük. 

 

a) Kommunikációs szándékok 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás: 

 

Excuse me. 

I am sorry to disturb you. 

Pardon? 

Yes, can I help you? 

Köszönés: How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And 

how about you? 

Hi! 

Elköszönés: 

 

 

 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

See you later. 

Good night. 

Take care. 

Give me a ring some time. 

Have a good trip. 

Keep in touch! 

 

Goodbye. 

Bye! 

 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Thank you, I will. 

Thanks. 

I will. 

Okay, bye. 

Bemutatkozás, 

bemutatás: 

My name is… 

Have you met Jane? 

May I/Can I/ Let me introduce myself? 

May I/Can I/ Let me introduce you to 

Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you.  

Nice to meet you.  

Telefonon bemutatkozás: Hello, this is Mary Smith speaking  

Telefonon más személy 

kérése: 

Can I speak to George, please? 

Could you put me through to Mrs 

Hamilton, please? 

Yes, just a minute, please. 



   

 

Telefonálásnál 

elköszönés 

I’ll call back again later this evening. 

It was lovely to speak to you. 

Thanks for ringing. Bye! 

 

Bye! 

Üdvözletküldés Give my love / regards to… I will. 

Megszólítás személyes és 

hivatalos levélben 

Dear Sir / Madam,  Dear John,  

Elbúcsúzás személyes és 

hivatalos levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

I am looking/ look forward to hearing 

from you soon. 

Yours faithfully, 

Yours sincerely, 

 

Érdeklődés mások 

hogyléte felől és arra 

reagálás 

How are you feeling today? 

 

 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. 

Not very well, I am afraid. 

Actually, I am suffering 

from… 

Engedélykérés és arra 

reagálás: 

May I use your telephone? 

Do you mind if I open the window? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Köszönet és arra 

reagálás: 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

I’d like to thank you for your help. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Do not mention it. 

My pleasure. 

Bocsánat kérése és arra 

reagálás: 

I am sorry. I am very sorry. 

I must apologise for coming late. 

I beg your pardon 

Please, forgive me. 

That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

No problem.  

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás: 

Happy Christmas/New year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

 

Have a nice holiday. 

All the best. 

Cheers! 

Happy Christmas /New 

Year/ Birthday! 

Thank you. 

 

 

Thank you, the same to you. 

 

Cheers! 

Együttérzés és arra 

reagálás : 

I am sorry about your illness. 

I am sorry to hear that. 

I am sorry. 

What a shame! 

Oh, dear. 

 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 



   

 

Öröm, szomorúság Are you happy about that? 

 

 

What do you think of that? 

How do you feel about that? 

Great! 

I am so glad /very happy. 

I am glad to hear that. 

I am so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Hála: I am very grateful to you. 

It was most kind of you. 

 

Sajnálkozás: Do you feel sorry for her? 

 

Do you regret going to live in the 

country? 

I feel sorry for her. 

Sorry to hear, things are 

difficult for her. 

If only I hadn’t changed my 

flat. 

I don’t regret it. 

 

Elégedettség, 

elégedetlenség, 

bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

I’m tired of… 

 

Csodálkozás: Did you realise that Joe has failed his 

exams? 

Did you know about the … 

Were you surprised to hear the news? 

I can hardly believe it. 

Amazing, isn’t it? 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward? 

What are your hopes for the new year? 

I am looking forward to… 

I can hardly wait for… 

I hope you’ll have time to 

join me for dinner. 

 

Aggodalom, félelem What’s the matter? You look worried. 

Are you worried about…? 

Are you afraid of what might happen? 

I am worried about my 

parents. 

It was really frightening. 

Bánat, elkeseredés Are you disappointed with your exam 

results? 

I am very disappointed. 

I am sorry to hear that. 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 



   

 

Véleménykérés, 

véleménynyilvánítás és 

arra reagálás: 

What do you think? 

What do you think of it? 

 So do I.  

Do you? I don’t. 

I think it is unfair. 

I think it is horrible. 

 

 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése: 

You are right. 

You are wrong. 

 

Egyetértés, 

egyetnemértés 

Do you agree? 

 

What’s your opinion? 

How do you feel about it? 

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

I’m afraid I don’t agree. 

I doubt whether… 

Érdeklődés, 

érdektelenség: 

Are interested in sports? I am interested in gardening. 

It doesn’t really bother me. 

Tetszés, nemtetszés Do you like Italian food? 

You like meat, don’t you? 

What do you think of the new teacher? 

I think it’s great. 

I don’t like it. 

He looks nice. 

I don’t think much of… 

Dicséret, kritika: Oh, what a good idea! 

What a pleasant surprise! 

That’s a nice dress. 

It’s absolutely delicious. 

It’s rather boring. 

Oh, do you like it? 

I am glad you like it. 

Oh, do you think so? 

Thanks. 

I am sorry, you don’t like it. 

Szemrehányás It’s your fault. 

You shouldn’t have left it like that. 

 

Akarat, kívánság Would you like a cake? 

I want to pay. 

Can I have my bill, please? 

I’d like an ice-cream 

 

Bizonyosság , 

bizonytalanság: 

I wonder why they are so reluctant? 

Do you think this is real silk? 

Are you sure you want to go? 

She is certainly tired. / She 

must be tired. 

It seems to be real silk. 

I’m not sure. 

Perhaps. / Maybe. 

I don’t think she has ever 

been there. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French 

I am unable to ride a horse. 

Szükségesség Is that necessarily so? 

 

Must things be black and white? 

People must sleep 

sometimes. 

 

Classical music need not be 

boring. 

c) Kötelezettség Must we fill in this form now? 

d) When do we have to leave? 

We must fill it in now 

e) Rright now. 

Ígéret Will you come and meet me at the 

station? 

Don’t worry, I will. 

f) I promise to be there 

at five. 

Értékítélet: What’s your reaction to the news? 

Do you approve of his decision? 

That’s good/not bad/terrible.  

It’s too… 

It’s not… enough. 



   

 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out tonight. 

Preferenciák: What would you rather do? 

What would you prefer? 

Would you rather go now or later? 

I’d rather have a rest.  

I prefer tea to coffee. 

 

Érdektelenség, 

közömbösség 

Do you mind? It doesn’t matter 

Terv Do you intend to have a starter? Yes, I intend to have some 

cheese.. 

Érdeklődési kör What do you like doing in your spare-

time? 

I’m interested in music. I 

like painting. I’m good at 

figures. 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása: 

What is it? 

What’s it in English? 

What does that mean? 

 

 

 

What does it look like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/It’s used for… 

The young man talking to 

Jane is her brother. 

The car parked at the back 

isn’t yours, is it? 

It’s rather heavy and it is 

used for lifting a car. 

Események leírása: What happened? 

 

First she opened the window, 

then she phoned the 

ambulance and finally she 

told the neighbours. 

After opening the door she 

phoned the ambulance.  

While waiting for the 

ambulance she told the 

neighbours. 

Információ kérés, adás: 

 

Did you see him? 

When will the guests arrive? 

How do you make an omelette? 

 

How far is your school? 

How long does it take to get there? 

Please, can you tell me the way to the 

station? 

Who is that? 

Yes, I did 

At 6 p.m. 

You take two eggs and some 

milk and flour. 

It’s 20 minutes by bus. 

 

Take the second turning on 

the right 

It’s me. 

Tudás, nemtudás: Do you know where he lives? I have no idea. 

Ismerés, nem ismerés: Do you know Mexico? Yes, I have already been 

there. 

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

they can come any earlier. I suppose he 

is right. 

 

Ok, okozat: Why is that? 

What’s the reason for that? 

What caused the accident? 

Well, simply because she’d 

like to meet the teacher. 

He didn’t give way; this is 

how it happened. 



   

 

Cél, magyarázat: What’s this used for? 

What’s the point of that? 

How does it work? 

Can you tell me the way to..? 

It’s for cooking. 

It’s to work with. 

You switch it on here 

Take the second turning on 

the right. 

Emlékezés, nem 

emlékezés: 

Do you remember where you left it? 

 

 

Did you remember to lock the door? 

I can’t remember where I put 

my handbag. 

I don’t remember saying 

that. 

I have forgotten to lock the 

door. 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

 

Kérés: Chris, could you do me a great favour? 

Could you give me your credit card 

number? 

Do you have a stamp by any chance? 

Would you pass me the sugar please? 

I’d like you to… 

Yes, sure. 

Of course. 

Yes, of course. 

 

I’m afraid I can’t. 

Tiltás, felszólítás: 

 

Keep off the grass. 

You must not smoke here. 

 

Segítségkérés és arra 

reagálás: 

Will you do the washing up for me, 

please? 

 

Segítség felajánlása: I am going to the market. Shall I bring 

you something? 

I’ll do the washing up for 

you. 

Javaslat és arra reagálás: Why don’t we put the film in here? 

Let’s go to the cinema tonight. 

I suggest going to Prague. 

 

Good idea. 

I’d prefer to go to the theatre. 

I’d rather not. 

Kínálás és arra reagálás: Would you like another drink? 

 

What would you like? 

Help yourself! 

Let me get you a drink. 

Have an orange.  

Here you are. 

That’s very kind of you. /I 

am sorry, I can’t. 

An orange please. 

Thank you. 

Thamk you. 

No, thank you. 

 

Meghívás és arra 

reagálás: 

Would you like to come to the cinema? 

 

 

 

Can we meet at, say, six? 

Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I’d love to. 

That’s very kind of you, 

but… 

No, I am afraid I can’t. 

I am sorry, I can’t. 

Yes, that would be okay. 

Sorry, I can’t make it then. 

No, I am afraid, I can’t. 

Reklamálás, panasz: It was terrible. 

It’s too cold. 

I have a complaint. 

This doesn’t work. 

 



   

 

Tanácskérés, tanácsadás: What would you recommend? 

What shall I do? 

What do you think I should do? 

What advice would you give? 

Why don’t you…? 

I think you should… 

I don’t think you should… 

You ought to… 

You’d better… 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok  

 

Megértés biztosítása: Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, Where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 

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

spells… 

 Magyarázatkérés, magyarázat értés 

ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that mean? 

 Felkérés hangosabb, lassabb beszédre Could you speak a little more 

slowly, please? 

Sorry, that was a bit too fast. 

Párbeszéd strukturálása: Beszélgetés kezdése Well, there is nothing in the 

garage. 

I’ll tell you what; I’ve just 

had a thought. 

The question is how many 

people are willing to spend 

money on it. 

The trouble is, we have not 

got any money. 

 Elemek összekapcsolása Put the cheese 

on first, and 

then… 

All the overhead lockers 

started rattling. In the end we 

landed safely. 

…Suddenly there was a loud 

bang. 

 Beszélgetés lezárása Right…okay 

Well, it’s been nice talking 

to you. 

 

Beszélgetésbe be-és 

kilépés: 

Beszédszándék jelzése Can I join in? 

 Félbeszakítás Could I come in there? 

Can I say something? 

I’m sorry, but… 

 Folytatás szándékának jelzése Just let me finish, what I was 

going to say 



   

 

 Befejezési szándék jelzése …and that’s erm about it. 

Just one more thing, 

Finally… 

To sum up… 

 

 A partner mondanivalójának követése Do go on. 

Don’t let me interrupt you 

They have never been to 

Japan to see her. Oh, haven’t 

they? 

Saját szöveg 

strukturálása: 

Példák megnevezése No, if I had, say, an hour to 

wait… 

. And equipment, like 

switches and things like that. 

 Témaváltás That reminds 

me… 

Talking of holidays… 

 Visszatérés a témához Going back to the subject… 

 Összefoglalás Well, to sum it up… 

 Helyesbítés No, I don’t play very much 

now. No, not at all. 

They are trying too hard the 

other way, or well not too 

hard. 

 Kiemelés, hangsúlyozás The only problem I suppose 

if we go by train is… 

 Kérdezési stratégiák Direct: Do you know the 

way to the railway station? 

Indirect: Can you tell me 

how to get to the station? 

Megerősítést váró kérdés: 

You don’t drink wine, do 

you? 

Választó kérdés: One piece 

of toast or two, Mike? 

 

b) Fogalomkörök: 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  

 

When do you get up? I don’t 

drink milk. 

 

  Present Simple Passive English is spoken all over the 

world. 

 

  Present Continuous 

 

Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 

 



   

 

  Present Perfect Simple Have you done your room? 

I haven’t finished it yet. 

We haven’t met since Christmas. 

I’ve lived here for ten years. 

 

  Present Perfect Passive My flat has just been decorated. 

 

  Present Perfect 

Continuous 

Your hands are dirty. What have 

you been doing? 

I have been learning French for 

two years. 

 

 Múltidejűség Past Simple 

 

And then she kissed me. Why 

didn’t you come yesterday? 

 

  Past Simple Passive When was this photo taken? 

 

  Past Continuous What were you doing at five 

yesterday?  

I was watching TV when he 

phoned. 

 

  Past Perfect I realised that we had met before. 

 

 Jövőidejűség Going to (plans) 
 
Going to (events likely to 

happen)  

 

What are you going to do on 

Saturday? 

It’s going to rain. 

  Future with Will 

(certainty) 

(sudden decision) 

 

 

When will you be fourteen? 

OK. I’ll do the washing up. 

  Future Continuous This time tomorrow I’ll be flying 

over the ocean. 

 

  Passive Future Simple When will it be finished? 

 

 Műveltetés Have/get sg done I’m getting my car washed next week. 

 

Birtoklás 

kifejezése 

 Have ige  I didn’t have many friends in the 

kindergarten. 

I will have a Porshe when I’m 20. 

 

  Possessive adj. Myother 

the corner of the room 

Whose? 

Who does it belong to? 



   

 

Térbeli 

viszonyok 

Irányok, 

helymeghatározás  

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

 

 

picture location 

 

 

geographical location 

Here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, next 

to, between, in front of, behind, 

inside, outside, above … 

at the top/at the bottom of …,on 

the left hand side, in the 

background 

in the east/west …, 

along the river, through the 

forest, past the shop … 

 

Időbeli 

viszonyok 

 Adverbs of time with 

Present Perfect Simple 
Already, yet, just 

 Gyakoriság How often? 

 

Always, often, sometimes, never, 

once/twice a week, every day … 

I always make my bed. 

She goes swimming twice a 

week. 

 Időpont When? What time? 

 

 

 

 

 

 

 

What’s the time? 

Now, in the morning 

Yesterday, last week, two years 

ago,  

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 o’clock, on 

Monday 

This time tomorrow 

By 9 o’clock yesterday 

It’s quarter to eight. 

 Időtartam How long?+Past 

Simple 

While 

 

When 

 

 

How long ?+Present 

Perfect Simple/ 

 

Continuous 

How long were you in hospital? 

For two weeks. 

While I was watching TV, Mary 

arrived. 

When I entered, the boys were 

fighting. 

 

We haven’t met since Christmas. 

 

I have been waiting for you for 

hours. 

 

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singularand plural 

nouns 

 

Children, people, men, women 

… 

   one, two… 

   first, second.. 

  Countable nouns 

 

 

Uncountable nouns 

How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

A great number of people 

How much money have you got? 

I’ve got a lot of/little money. 

A cup of tea, a piece of cake 

A great deal of energy 



   

 

   All, both, none, neither 

Each, every 

 

Minőségi 

viszonyok 

 Comparative sentences 

(short, long adjectives) 

 

 

 

 

 

 

 

Irregular adjectives 

 

 

too / enough 

Tom’s younger than Sue. Mary is 

the prettiest girl. 

She is the most intelligent of all. 

I’m as tall as you.  

This town is less polluted than 

that one.  

This is the most interesting book 

I’ve ever read. 

Good, bad …(better, worse) 

It’s too big, It’s not small 

enough. 
He is too young/isn’t old enough to 

drink whisky. 

It’s much too difficult. 
It’s not quite satisfactory. 
The book was so good that I 

couldn’t put it down. 

It was such a good book that I 

couldn’t put it down. 

   What’s it like? What colour is it?  

What does it 

look/taste/sound/feel like? 

Modalitás  Should/shouldn’t You should ask her. 

 

  Should/shouldn’t+ 

perfect infinitive 

You should have warned me. 

  Can (ability)  

 

Can/could/may 

(permission) 

I can swim.  

 

Can/could/may I open the 

window?  

 

  Could-was 

able to/ 

 

 

 

manage to 

 

He could speak two languages at 

the age of five. 

Last summer I was able to visit 

the British Museum. 

Did you manage to pass the 

examination? 

  Must/needn’t 

(obligation) 

I must read it. You needn’t do it 

now. 

 

  Have to Did you have to be there? 

 

  Musn’t Children mustn’t smoke. 

 

  Must/may/might/can’t 

+ present infinitive 

(certainty) 

John must be ill. 

He can’t be at school. 

 

 



   

 

  Used to  I used to play with dolls. 

 

  Passive modals What can be seen in that 

museum? 

 

Logikai 

viszonyok 

 Linking words 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purpose 

 

And/or/but/because/ since/ 

although/ 

on the one hand – on the other 

hand, 

so, therefore, that’s why 

either-or, neither-nor 

otherwise/or else 

as  

 
Although he is rich, he is not happy. 

Hurry up otherwise/or else we will be 

late. 

 

I helped him so that he could pass 

his examination 
I’ve been to London to visit the 

Queen. 

  Conditional I 

Conditional II 

 

Conditional III 

 

We’ll stay at home if it rains. 

If I had time, I would take you to 

the cinema. 
If you had invited me, I would have 

gone to the party. 

 

  Time clauses with 

future meaning 

When dad comes home, he’ll be 

angry with you. 

 

  Reported speech with 

present reporting verb  

He says he is tired. 

I don’t know where he lives. 

Tell him to stop it. 

 

Függő beszéd  Reported speech with 

past reporting verb 

She said I was handsome. 

I asked him if we had met before. 

 



   

 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

 

Some+plural noun 

Any+plural noun 

 

 

Some +singulr noun  

Any + singular noun 

Nominative and 

accusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 

 

Indefinite pronouns 

 

Reflexive 

pronouns 

 

Relative pronouns 

 

 

Propword 

 

Substitute do 

 

A, an, the 

 

There are some pencils in the 

bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchboxes. 

There’s some water in the vase. 

There isn’t any juice in my glass. 

 

I, he, they… 

Me, him, them… 

 

This, that, these, those 

 

Somebody, anybody, nobody, 

everybody … 

myself… 

 

The girl who lives next door 

bought a car. The book I gave 

you… 

one, ones  

Which one would you like? 

 

He asked me to help him, and I 

did. 

 

 

 



   

 

NÉMET NYELV 

 

9–12. évfolyam 

Óraszámok 

Évfolyam Heti óraszám Évi óraszám 

9. 4 144 

10. 4 144 

11. 4 144 

12. 4 128 

 

Célok és feladatok 

Az iskolánkba érkező diákok zöme már öt éve tanulja a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az 

idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, szókincsük bővült, megértik a tanár célnyelvi 

óravezetését, önbizalmuk lehetővé teszi számukra, hogy az órai munkában egyénileg, párban vagy 

csoportban eredményesen vegyenek részt, órán kívüli feladataikat önállóan megoldják. Önértékelésük 

fejlett és reális: ismerik saját erős és gyenge pontjaikat. Továbbra is fontos motivációjuk fenntartása és 

további fejlesztése. 

 Tanulóink jelentős hányadának azonban még nem sikerült a korszerű, egyéniségének megfelelő 

nyelvtanulási módszereket elsajátítania. Ezek megismertetése a nyelvtanulás során folyamatos 

feladatunk. 

Cél, hogy a 10. évfolyam végére a diákok eljussanak az A2-B1 közötti szintre, melyen számukra 

ismert témakörökben, életszerű helyzetekben képesek információt kérni és kapni. Megértik hosszabb 

terjedelmű, autentikus hallott vagy olvasott szöveg lényegét, abból ki tudják szűrni a lényeges 

információt. Képesek több mondatból álló szöveget szóban és írásban létrehozni. Szókincsük elég fejlett 

ahhoz, hogy az ismert témakörökhöz kapcsolódó témákról szóban és írásban információt tudjanak 

cserélni. 

A 12. évfolyam végére a diákoknak B1-B2 közötti szintre nyelvtudást kell szerezniük, az előző 

szintnél fejlettebb szókinccsel, szélesebb skálán mozgó, de ismert témákról kell képesnek lenniük szóban 

és írásban információt cserélni, hosszabb szövegeket megérteni és létrehozni. 



   

 

Iskolánkban 13. és 14. 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. 

Továbbra is lényeges, hogy az idegen nyelvű tananyag felölelje a más tantárgyakban tanult 

tartalmakat, de ezeken az évfolyamokon már új tananyag feldolgozását is lehetővé teszi a diákok nyelvi 

szintje. Fontos, hogy az előző évekhez hasonlóan segítsék a nyelvtanulást az önálló olvasás és az 

osztálytermen kívüli nyelvi hatások. 

Ebben az életkorban a diákokat segítheti a szabályszerűségek felismerése és azok alkalmazása, de a 

hangsúly továbbra is a jelentésen, kontextuson és kommunikáción van. Ezeken az évfolyamokon kell 

egyensúlyt teremteni a folyamatos beszéd és a nyelvhelyesség között. 

A 12. év végére a diákoknak el kell sajátítaniuk az önálló nyelvfejlesztéshez elengedhetetlen 

nyelvtanulási stratégiákat. 

Fejlesztési követelmények a 12. évfolyam végére 

A tanuló ismert témakörben szóban és írásban tud információt cserélni, szöveget megérteni és létrehozni. 

Nyelvtudását önállóan szinten tartja, illetve szakmai érdeklődésének megfelelően továbbfejleszti. 

Nyelvtudása segítségével képes képet alkotni más országok népeiről és kultúrájáról. 

Témalista (ajánlás) 

 Ember és társadalom: hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése; diszkrimináció. 

 Tágabb környezetünk: idegenvezetés a lakóhelyen; a nagyvárosi élet jellemzői. 

 Természeti környezetünk: környezetszennyezés és környezetvédelem. 

 Az iskola világa: egy célnyelvi iskola összehasonlítása az itthonival. 

 Egészség és betegség: hagyományos gyógykezelés és természetgyógyászat; egészséges életmód. 

 Étkezés: a helyes és helytelen táplálkozás; éttermek és gyorséttermek. 

 Utazás: nyaralás itthon és külföldön; egy körutazás megtervezése. 

 Szabadidő, szórakozás: veszélyes sportok; kulturális események; a színház és a mozi világa; a 

modern és a klasszikus zene; az internet világa. 

 A munka világa: munkavállalás nyáron; munkakörülmények hazánkban és külföldön; 

pályaválasztás. 

 Országismeret: találkozások a célország(ok) irodalmával és művészetével; tájékozódás a 

célország(ok) politikai, ga,zdasági és társadalmi életéről. 

 Tudományos és technikai műveltség: a tudomány és technikai eszközök szerepe 

mindennapjainkban; a célország(ok) közismert technikai és tudományos csúcsteljesítményei. 

 Aktuális témák. 

 

Feladattípusok az egyes készségek és ismeretek ellenőrzésére: 

Beszédértés: 

 helyes,helytelen feladatok,  

 feleletválasztásos feladatok, 

 táblázatok, térképek kiegészítése szavakkal, adatokkal, szimbólumokkal,  

 képek helyes sorrendjének megállapítása, 

 kijelentések képekhez való hozzárendelése, 

 szavak, számok, más adatok felírása,  

 kérdések megválaszolása. 

 



   

 

Olvasásértés: 

 helyes,helytelen feladatok, 

 feleletválasztásos feladatok, 

 térképek, táblázatok, hiányos szövegek kiegészítése adatokkal, szimbólumokkal, 

 szövegrészek, mondatok helyes sorrendjének megállapítása, 

 képeknek, feliratoknak szövegekhez, feleleteknek kérdésekhez, leírásokhoz való hozzárendelése, 

 kérdések megválaszolása anyanyelven, 

 egy szöveg tartalmának összefoglalása anyanyelven. 

 mondatok kiegészítése,  

 szavak kiegészítése, 

 szavak beírása táblázatokba, 

 mondatalkotás szavakból, mondatrészekbôl, 

 mondatok átalakítása, mondatok összekapcsolása, 

 kérdések feltevése, megválaszolása.  

 

A folyamatos ellenőrzés módjai tanév közben: 

 a házi feladatok ellenőrzése 

 hiányzás esetén a témazáró dolgozatok pótlása két héten belül (a tanulónak kötelessége 

jelentkezni a hiányzást követően a témazáró pótlásának egyeztetése céljából) 

 az év végi és a félévi értékeléskor kétes jegy esetén a témazáró dolgozatok jegyei a döntőek 

 mivel az idegen nyelv vizsgatantárgy, az idegen nyelvi munkaközösség megegyezése alapján az 

elégséges érdemjegyhez az összes év közben szerzett, valamint a témazáró dolgozatok jegyeinek 

átlaga el kell hogy érje az 1,8-es átlagot. 

 

 

 

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 motíválása,  



   

 

 a tanulók támogatása, ösztönzése, elôrehaladásuk 

 figyelemmelkísérése, 

 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. 

 

A tanítási tartalmakhoz különböző szövegfajták adnak keretet. 

A leggyakoribb szövegajták 

 ábrák, alaprajzok, címkék,  

 bizonyítványok, belépőjegyek, 

 étlapok, ételreceptek, 

 eligazítótáblák és feliratok,  

 formanyomtatványok, 

 grafikonok, eligazító táblák,  

 katalógusok, menetrendek, menetjegyek, 

 órarend, naptár, piktogramok, prospektusok, 

 számlák, térképek, telefonkönyv,  

 újságcikkek, útikalauzok. 

Eszközök, feltételek 

 Tankönyvek: 

-évfolyamonkénti bontásban az adott tanterv végén találhatók 

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 

 

 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. évfolyam 
Évi óraszám: 144 

Heti óraszám:4 

Tartalom 

A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó kimeneti követelményeket kétéves 

bontásban, a kerettanterv alapján soroltuk fel. 

Kommunikációs szándékok 

(lásd a 10. évfolyam kerettantervében) 

Fogalomkörök 

(lásd a 10. évfolyam kerettantervében) 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 

kikövetkeztetni;  

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;  

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni.  

Beszédkészség 

A tanuló legyen képes 

 köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákban rendezett válaszokat adni;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, 

érzelmeket kifejezni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgást követni.  

Olvasott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek 

jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 150 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni;  

 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai illetve irodalmi szöveget követni.  

Íráskészség 

A tanuló legyen képes 

 kb. 100 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;  

 gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök 

használatával, logikai összefüggések alapján szöveggé rendezni, egyszerű közléseket írásban 

megfogalmazni;  

 különböző szövegfajtákat létrehozni;  



   

 

 változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés) használni.  

 

 



   

 

10. évfolyam 
Évi óraszám: 144 
Heti óraszám: 4 

Tartalom a 9-10. évfolyamon 

A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó kimeneti követelményeket kétéves 

bontásban, a kerettanterv alapján soroltuk fel. 

Kommunikációs szándékok 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:  

 megszólítás;  

 köszönés, elköszönés;  

 bemutatás, bemutatkozás;  

 telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés;  

 személyes levélben megszólítás éselbúcsúzás;  

 érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás;  

 engedélykérés és arra reagálás;  

 köszönet és arra reagálás;  

 bocsánatkérés és arra reagálás;  

 gratuláció, jókívánságok és arra reagálás.  

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 sajnálkozás;  

 öröm;  

 elégedettség, elégedetlenség;  

 csodálkozás;  

 remény;  

 bánat;  

 bosszúság.  

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 véleménynyilvánítás,véleménykérés és arra reagálás;  

 valaki igazának az elismerése;  

 egyetértés, egyet nem értés;  

 érdeklődés, érdektelenség;  

 tetszés, nem tetszés;  

 dicséret, kritika;  

 ellenvetés;  

 akarat, kívánság, képesség,kötelezettség, szükségesség, lehetőség;  

 ígéret; szándék, 

 érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia iránt.  

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: 

 dolgok, személyek megnevezése, leírása;  

 események leírása;  

 információkérés, információadás;  

 igenlő vagy nemleges válasz;  

 tudás, nem tudás;  

 bizonyosság, bizonytalanság;  

 ismerés, nem ismerés.  



   

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: 

 kérés;  

 tiltás, felszólítás;  

 segítségkérés és arra reagálás;  

 javaslat és arra reagálás;  

 kínálás és arra reagálás;  

 meghívás és arra reagálás.  

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok: 

 visszakérdezés, ismétléskérés;  

 nem értés;  

 betűzés kérése, betűzés;  

 felkérés lassabb, hangosabb beszédre;  

 beszélési szándék jelzése, téma bevezetése;  

 megerősítés 

 témaváltás, beszélgetés lezárása.  

Nyelvtani fogalomkörök 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése,  

 birtoklás kifejezése,  

 térbeli és időbeli viszonyok,  

 függő beszéd,  

 mennyiségi és minőségi viszonyok,  

 modalitás,  

 esetviszonyok,  

 logikai viszonyok,  

 szövegösszetartó eszközök. 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 

kikövetkeztetni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni.  

Beszédkészség 

A tanuló legyen képes 

 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat adni;  

 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, 

érzelmeket kifejezni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt kifejteni.  

Olvasott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;  



   

 

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek 

jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni;  

 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg lényeges pontjait megérteni.  

Íráskészség 

A tanuló legyen képes 

 kb. 150 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;  

 gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök 

használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni;  

 különböző szövegfajtákat létrehozni;  

 változatos közlésformákat használni.  

 

Tankönyvek, tanulási segédletek a 9-10. évfolyamon: 

 Start! (tankönyv és munkafüzet 

 Stufengrammatik 

 Kommunikatives Deutsch 

 Schritte I 

 Schrittweise 

 Sowieso 

 

 

 

 

 



   

 

NÉMET 

9-10. évfolyam 

Tartalom 
 

a) Kommunikációs szándékok 

          9. évf.  10. évf. 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 10 óra  6 óra 

 

megszólítás  Entschuldigung, … 

köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 

bemutatás, bemutatkozás  Das ist Peter. Ich heiße … 

telefonálásnál bemutatkozás és 

elköszönés 

Guten Tag, das ist … 

Auf Wiederhören! Tschüs! 

személyes levélben megszólítás és 

elbúcsúzás 

Liebe(r)… 

Viele Grüsse. Dein(e)… 

érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? / Was fehlt dir? 

Ich habe Kopfschmerzen. 

engedélykérés és arra reagálás Kann ich das Fenster öffnen? Ja, bitte. 

köszönet és arra reagálás Danke! Bitte. 

bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten. / Gute Besserung! 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok  8 óra  8 óra 

 

sajnálkozás Es tut mir Leid! 

öröm Ich freue mich, dass…/ Toll! 

elégedettség, elégedetlenség Es ist prima, dass.. Schade, dass… 

csodálkozás Oh, das ist aber schön! 

remény Ich hoffe, du kannst kommen! 

bánat Schade, dass… 

bosszúság Das ist aber schlimm! 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

          10 óra  15 óra 

 

véleménykérés és arra reagálás, 

véleménynyilvánítás 

Magst du Mathe? Ja. / Was meinst du dazu? Meiner 

Meinung nach… Was denkst darüber? 

valaki igazának az elismerése és el nem 

ismerése 

Da hast du (nicht) Recht! 

egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Nein, du hast nicht Recht!  

érdeklődés, érdektelenség Ich interessiere mich für … (nicht). 

tetszés, nem tetszés Das finde ich gut / blöd! / Das gefällt mir (nicht)! 



   

 

akarat, kívánság, képesség, szükségesség, 

lehetőség, kötelezettség 

ich will, ich möchte, ich kann, ich muss, ich darf  

ígéret, szándék, terv Ich mache das schon! Ich will… 

dicséret, kritika, ellenvetés Klasse! Blödsinn! Das stimmt, aber… 

érdeklődés értékítélet, kívánság, 

preferencia iránt 

Und was wüschen Sie? Möchtest du einen Kaffee oder 

lieber Tee? 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok  10 óra  8 óra 

 

dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist… Meine Mutter ist… / Es geht um… 

események leírása Zuerst…, dann…, zum Schluss. / Es war einmal… 

információkérés, információadás Wie ist …? Prima. / Wie alt bist du? 12. / Weißt du…? 

/ Können Sie mir bitte sagen…? 

igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht, kein, doch, weder…noch 

tudás, nem tudás Ich weiß (nicht), dass / ob.. 

bizonyosság, bizonytalanság Ich weiß es (nicht) genau. / Ich bin mir (nicht) sicher, 

dass / ob 

ismerés, nem ismerés Ich kenne .. gut / nicht. 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok  10 óra  10 óra 

 

kérés Gib mir bitte …! / Kannst du bitte…? 

tiltás, felszólítás Schreib noch nicht. Öffne die Tür. 

segítségkérés és arra reagálás Können Sie mir bitte bei … helfen? Ja, gerne. Ich kann 

leider nicht! 

javaslat és arra reagálás Möchtest du…? Ja, gerne! / Können wir gehen? 

meghívás és arra reagálás Kommst du mit? Ja. Nein, es tut mir Leid. 

kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Nein, danke. Ja, bitte. 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok   10 óra  14 óra 

 

visszakérdezés, ismétléskérés Wie bitte? Wiederholen Sie bitte. / Sag es noch einmal! 

/ Wie meinst du das? 

nem értés  Ich verstehe nicht. / Entschuldigung, ich habe es nicht 

verstanden. 

betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

felkérés lassabb, hangosabb beszédre Kannst du bitte langsamer /lauter sprechen? 

beszélési szándék jelzése, téma bevezetése Dabei fällt mir gerade ein,… 

megerősítés Ja, das stimmt. 

témaváltás, beszélgetés lezárása Und was sagst du zu…? Nun, so viel für heute. 

 

b) Nyelvtani fogalomkörök: 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   



   

 

  sein,  

es gibt 

Ich bin heute zu Hause. 

Hier gibt es keinen Hamburger. 

 jelenidejűség Präsens 

Vokalwechsel, 

trennbare Verben 

Die Sonne scheint schön. 

Der Zug fährt gleich ab.  

Er liest das Buch vor. 

 múltidejűség,  Präteritum, Perfekt 

 

 

Er kam zu Fuß. 

Sie haben schon alles getan. 

 jövőidejűség Futur (mit Präsens) Ich bleibe morgen zu Hause. 

  sich-Verben Ich freue mich. 

 személytelenség "es" Es ist kalt. 

Es regnet. 

Es geht um .../ Es dauert lange 

bis... 

  Passiv (Präsens) 

 

Sie werden am Flughafen 

abgeholt. 

Birtoklás 

kifejezése 

   

  haben, gehören 

 

Wessen? 

Ich habe einen Bruder. Die 

Tasche gehört mir. 

  von, -s das Buch von Peter, Peters 

Geschichte 

  Nomen Genitiv die Tür des Hauses 

  Possessivpronomen Das ist meine Familie. 

Térbeli 

viszonyok 

   

 irányok, 

helymeghatározás  

 hier, dort, links, Rechts 

oben, unten, hinten… 

  Präpositionen mit A/D: 

an, auf, hinter, in, 

neben, über, unter, vor, 

zwischen 

 

Präpositionen mit dem 

Akkusativ: durch, um,  

 

Präpositionen mit dem 

Dativ: bei, zu, von, 

nach 

 

Die Vase steht auf dem Tisch. 

Ich gehe ins Kino. 

 

 

Gehen Sie durch den Park! 

 

Die Bücher sind bei Karl. 

Ich komme von meiner Oma. 

Időbeli 

viszonyok 

   

 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, 

immer, nie 

Ich gehe jeden Morgen in die 

Schule. 

 időtartam wie lange? eine Woche, von … bis,  

den ganzen Tag,  

 időpont in, um, am, wann? im Winter, um 8 Uhr, am Freitag, 

diesen/letzten/vorigen/ 

nächsten Monat 



   

 

Mennyiségi 

viszonyok 

   

   eins, zwei 

erste, zweite 

 határozott 

mennyiség 

 eine Portion Pommes 

 határozatlan 

mennyiség 

alles, viel, wenig, nichts 

alle, einige, keine 

Ich habe viele Bücher, aber 

wenig Zeit zum Lesen. 

Minőségi 

viszonyok 

   

  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich 

prima. 

  Was für ein? Welcher? 

(Adjektivdeklination) 

Das ist eine leichte Aufgabe. 

Ich finde den roten Rock 

modisch.  

  Vergleiche Dieses Buch ist besser, als…. 

Er ist nicht so alt, wie… 

Das Bild ist am schönsten. 

Modalitás  mögen, können, wollen, 

müssen, sollen, dürfen 

(Präsens, Präteritum) 

Er kann nicht schwimmen. Ich 

möchte ein Eis. Er wollte nach 

Hause. 

Ich konnte das Fenster nicht 

schließen. 

 felszólítás  Komm morgen wieder! 

Esst schnell! Nehmen Sie bitte 

Platz! 

Esetviszonyok  

névszók a 

mondatban 

Nominativ, Akkusativ, 

Dativ, Genitiv 

Ich zeige den Schülern Bilder. 

Das ist das Foto meiner Freundin. 



   

 

Logikai 

viszonyok 

 

 

alárendelések 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

feltételesség 

 

 

Kausalsatz 

 

Subjektsatz 

 

Objektsatz 

 

 

 

 

 

Temporalsatz  

 

 

Finalsatz: um zu / 

damit 
 

 

 

 

Relativsatz 

 

 

 

 

 

Konditonalsatz:  

(Indikativ) Präsens  

Konjunktiv II. (würde) 

denn, weil,  

 

Es ist schön, hier zu sein. 

 

Ich weiß (nicht), dass (ob)... 

Ich weiß, wo du wohnst. 

Ich habe keine Lust, dich zu 

besuchen. 
 

Als / wenn ..., 

 

 

Ich bleibe hier, um diese 

Zeitung auszulesen / damit du 

nicht allein bist. 
 

 

Die See, an der wir voriges 

Jahr ... 

Die Kinder, deren Eltern ... 
 

 
Wenn ich Zeit habe,… 

Wenn ich Zeit hätte,... 

Sie würde kommen, wenn....... 

Függő beszéd  mit dem Präsens Sie sagte, dass sie heute in die 

Schule geht. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 

kötőszók, 

 

 

névmások 

 

 

 

 

und/oder/aber/denn 

weil/dass/ob/ 

obwohl / als ob / als wenn=als 
 

das, 

ich, mich, mir, mein, 

dieser, jener, 

man, 

jeder, keiner, 

einander, 

man 

 

 

9. évfolyam 

A tananyag feldolgozására fordított óraszám: 134 óra 

Ismétlésre, számonkérésre fordított óraszám: 10 óra 

 

 

10. évfolyam 

A tananyag feldolgozására fordított óraszám: 134 óra 

Ismétlésre, számonkérésre fordított óraszám: 10 óra 



   

 

 

11. évfolyam 
Évi óraszám: 144 

Heti óraszám:4 

Tartalom 

A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó kimeneti követelményeket kétéves 

bontásban, a kerettanterv alapján soroltuk fel. 

Kommunikációs szándékok 

(lásd a 12. évfolyam kerettantervében) 

Fogalomkörök 

(lásd a 12. évfolyam kerettantervében) 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 

kikövetkeztetni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget különösebb nehézség nélkül megérteni.  

Beszédkészség 

A tanuló legyen képes 

 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat adni;  

 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, 

érzelmeket kifejezni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgásban véleményt kikérni, álláspontot megvédeni.  

Olvasott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

 kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtől megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek 

jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelven és/vagy célnyelven összefoglalni;  

 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg különösebb nehézség nélkül 

megérteni.  

Íráskészség 

A tanuló legyen képes 

 kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;  



   

 

 gondolatait és érzelmeit változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi 

eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szövegben 

megfogalmazni;  

 különböző szövegfajtákat létrehozni;  

 változatos közlésformákat használni.  



   

 

12. évfolyam 
Évi óraszám: 128 

Heti óraszám: 4 

Tartalom a 11-12. évfolyamon 

 

A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó kimeneti követelményeket kétéves 

bontásban, a kerettanterv alapján soroltuk fel. 

 

Kommunikációs szándékok     

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: 

 megszólítás;  

 köszönés, elköszönés;  

 bemutatás, bemutatkozás;  

 telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés;  

 személyes levélben megszólítás és;  

 elbúcsúzás;  

 érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás;  

 engedélykérés és arra reagálás;  

 köszönet és arra reagálás;  

 bocsánatkérés és arra reagálás;  

 gratuláció, jókívánságok és arra reagálás.  

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 sajnálkozás;  

 öröm;  

 elégedettség, elégedetlenség;  

 csodálkozás;  

 remény;  

 bánat;  

 bosszúság.  

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 véleménynyilvánítás,véleménykérés és arra reagálás;  

 valaki igazának az elismerése és el nem ismerése;  

 egyetértés, egyet nem értés;  

 érdeklődés, érdektelenség;  

 tetszés, nem tetszés;  

 dicséret, kritika;  

 ellenvetés;  

 akarat, kívánság, képesség,kötelezettség, szükségesség, lehetőség;  

 ígéret; szándék, 

 érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia és érdeklődési kör iránt.  

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: 

 dolgok, személyek megnevezése, leírása;  

 események leírása;  

 információkérés, információadás;  

 igenlő vagy nemleges válasz;  

 válaszadás elutasítása, 



   

 

 tudás, nem tudás;  

 bizonyosság, bizonytalanság;  

 ismerés, nem ismerés.  

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: 

 kérés;  

 tiltás, felszólítás;  

 segítségkérés és arra reagálás;  

 javaslat és arra reagálás;  

 kínálás és arra reagálás;  

 meghívás és arra reagálás.  

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok: 

 visszakérdezés, ismétléskérés;  

 nem értés;  

 betűzés kérése, betűzés;  

 felkérés lassabb, hangosabb beszédre;  

 beszélési szándék jelzése, téma bevezetése;  

 megerősítés 

 témaváltás, beszélgetés lezárása.  

Fogalomkörök 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése,  

 birtoklás kifejezése,  

 térbeli és időbeli viszonyok,  

 függő beszéd,  

 mennyiségi és minőségi viszonyok,  

 modalitás,  

 esetviszonyok,  

 logikai viszonyok,  

 szövegösszetartó eszközök. 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 200 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  

 kb. 200 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 

kikövetkeztetni;  

 kb. 200 szavas szövegben fontos információt megérteni;  

 kb. 200 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget anyanyelvén és/vagy célnyelven összefoglalni.  

Beszédkészség 

A tanuló legyen képes 

 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat adni;  

 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, 

érzelmeket kifejezni;  

 gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban előadni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgásban részt venni.  



   

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 250 szavas szöveget elolvasni;  

 kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését 

kikövetkeztetni;  

 kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelvén összefoglalni;  

 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelvén és/vagy 

célnyelven összefoglalni.  

Íráskészség 

A tanuló legyen képes 

 kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;  

 gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét változatos kifejezésekkel és 

mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikai összefüggések alapján, 

bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni;  

 különböző szövegtípusokat létrehozni;  

 változatos közlésformákat használni.  

 

 Tankönyvek, tanulói segédletek a 11-12. évfolyamon: 

 Unterwegs (tankönyv és munkafüzet) 

 Schritte II 

 Schrittweise II 

 Themenkompass/ Grammatikkompass 

 Társalgási témák 

 Bausteine 

 Sowieso (tankönyv és munkafüzet) 

 Német felvételi és érettségi feladatgyűjtemény 



   

 

NÉMET 

11-12. évfolyam 

Tartalom 
 

 

a) Kommunikációs szándékok 

          11. évf. 12. évf. 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 8 óra  6 óra 

 

megszólítás  Entschuldigung, … 

köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 

bemutatás, bemutatkozás és 

bemutatkozás 

Das ist Peter. Ich heiße … / Ich möchte Ihnen … 

vorstellen? 
 

telefonálásnál bemutatkozás és 

elköszönés 

Guten Tag, das ist …Auf Wiederhören! Tschüs! 

szóbeli üdvözletküldés Viele Grüße an Petra! 

személyes és hivatalos levélben 

megszólítás 

Liebe(r)…, Sehr geehrter Herr… 

személyes és hivatalos levélben 

elbúcsúzás 

Dein(e)…, Viele Grüße  Mit freundlichen Grüssen… 

érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? / Was fehlt dir? 

Ich habe Kopfschmerzen. 

engedélykérés és arra reagálás Kann ich das Fenster öffnen? Ja, bitte. 

köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten./ Gute Besserung! / Ich gratuliere Ihnen 

zu …. Danke, sehr nett von Ihnen. 

együttérzés és arra reagálás Mein Beileid! Danke. 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok  8 óra  6 óra 

 

hála Ich bin Ihnen dankbar dafür, dass… 

sajnálkozás Es tut mir Leid! 

öröm Ich freue mich, dass…/ Toll! / Es freut micht, dass… 

elégedettség, elégedetlenség Es ist prima, dass.. Schade, dass… 

csodálkozás Oh, das ist aber schön! / Das kann doch nicht wahr 

sein! 

remény Ich hoffe, du kannst kommen! 

félelem Ich habe Angst, dass… 

bánat Schade, dass… 

bosszúság Das ist aber schlimm! 

 



   

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló   10 óra  8 óra 

kommunikációs szándékok 

 

véleménykérés és arra reagálás, 

véleménynyilvánítás 

Magst du Mathe? Ja. / Was meinst du dazu? Meiner 

Meinung nach… / Was denkst darüber? / Sind Sie 

damit einverstanden, dass…? 

valaki igazának az elismerése és el nem 

ismerése 

Da hast du (nicht) Recht! 

egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Nein, du hast nicht Recht! / Da bin ich 

anderer Meinung. 

érdeklődés, érdektelenség Ich interessiere mich für … (nicht).  

tetszés, nem tetszés Das finde ich gut / blöd! / Das gefällt mir (nicht)! 

ellenvetés Das stimmt schon, aber… Sie haben Recht, aber… 

ellenvetés visszautasítása Da bin ich mit Ihnen gar nicht einverstanden. Sie 

können Recht haben, aber… 

akarat, kívánság, képesség, szükségesség, 

lehetőség, bizonytalanság, kötelezettség 

ich will, ich möchte, ich kann, ich muss, ich darf , das 

könnte vielleicht…, ich soll 

ígéret, szándék, terv Ich mache das schon! / Ich habe vor, … zu …  

érdeklődés értékítélet, kívánság, 

preferencia, érdeklődési kör iránt 

Und was wüschen Sie? Möchtest du einen Kaffee oder 

lieber Tee? Hast du Interesse für …? 

dicséret, kritika, szemrehányás Klasse! Blödsinn! Ich halte .. für sehr gut. Das ist schon 

gut, aber…  

Warum bist du nicht früher gekommen? 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok  10 óra  8 óra 

 

dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist… Meine Mutter ist…/ Es geht um… 

események leírása Zuerst…, dann…, zum Schluss. / Es war einmal… 

információkérés, információadás Wie ist …? Prima. / Wie alt bist du? 12. / Weißt du…? / 

Können Sie mir bitte sagen…? 

igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht, kein, doch, weder…noch 

válaszadás elutasítása Leider kann ich Ihre Frage nicht beantworten. 

tudás, nem tudás Ich weiß (nicht), dass / ob.. 

bizonyosság, bizonytalanság Ich weiß es (nicht) genau. Ich bin mir (nicht) sicher, dass 

/ ob … / Ich nehme an, dass… 

ismerés, nem ismerés Ich kenne .. gut / nicht. 

emlékezés, nem emlékezés Ich erinnere mich (nicht) daran, dass, … 

 



   

 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok  10 óra  10 óra 

 

kérés Kannst du bitte…? /Gib mir bitte …! /Würden Sie 

bitte…? 

tiltás, felszólítás Schreib noch nicht. Öffne die Tür. 

segítségkérés és arra reagálás Können Sie mir bitte bei … helfen? Ja, gerne. Ich kann 

Leider nicht! 

javaslat és arra reagálás Können wir gehen? / Möchtest du…? Ja, gerne! / Ich 

schlage vor, dass… 

meghívás és arra reagálás Kannst du kommen? Ja. Nein, es tut mir Leid. 

kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Nein, danke. Ja, bitte. 

reklamálás Entschuldigung, ich habe ein Problem… 

tanácskérés, tanácsadás Was schlägst du vor? Ich rate,… / Ich schlage vor… 

segítség felajánlása és arra reagálás Kann ich Ihnen helfen? Ja, das wäre nett. Danke, das 

geht schon. 

ajánlat és arra reagálás Möchten Sie…? 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok   10 óra  8 óra 

 

visszakérdezés, ismétléskérés Wie bitte? Wiederholen Sie bitte. / Sag es noch einmal! 

/ Wie meinst du das? 

nem értés  Ich verstehe nicht. / Entschuldigung, ich habe es nicht 

verstanden. 

betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

felkérés lassabb, hangosabb beszédre Kannst du bitte langsamer /lauter sprechen? 

beszélési szándék jelzése, téma 

bevezetése, félbeszakítás 

Dabei fällt mir gerade ein,… Darf ich Sie kurz 

unterbrechen? 

megerősítés Ja, das stimmt. 

körülírás Das ist also ein…, wo… 

példa megnevezése Ein Beispiel dafür ist… 

témaváltás, beszélgetés lezárása Könnten wir jetzt noch darüber reden, ? Können wir ein 

anderes mal vielleicht hier fortsetzen? 

 

b) Nyelvtani fogalomkörök: 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

  sein,  

es gibt 

Ich bin heute zu Hause. 

Hier gibt es keinen Hamburger. 

 

 jelenidejűség Präsens 

Vokalwechsel, 

trennbare Verben 

Die Sonne scheint schön. 

Der Zug fährt gleich ab.  

Er liest das Buch vor. 

 



   

 

 múltidejűség,  Präteritum, Perfekt 

 

 

Plusquamperfekt  

Er kam zu Fuß. 

Sie haben schon alles getan. 

Damals hatten wir auf dem 

Dorf gewohnt. 
 

 jövőidejűség Futur (mit Präsens) 

 

Futur 

Ich bleibe morgen zu Hause. 

Sie werden das heute noch 

machen. 

 

 személytelenség sich-Verben Ich freue mich. 

  es Es ist kalt. 

Es regnet. 

Es ist das erste Mal, daß... 

Es geht um .../ Es dauert lange 

bis... 

 

 műveltetés lassen (Präsens, 

Präteritum) 

Wir lassen/ließen unser Auto 

reparieren. 

 

  Passiv (Präsens) 

 

 

Passiv mit Modalverb 

(Präsens)  

Passiv (Präteritum) 

Sie werden am Flughafen 

abgeholt. 

 

Sie müssen abgeholt werden. 

Sie mußten abgeholt werden. 

Birtoklás 

kifejezése 

   

  haben, gehören 

 

Wessen? 

Ich habe einen Bruder. Die 

Tasche gehört mir. 

  von, -s das Buch von Peter, Peters 

Geschichte 

  Nomen Genitiv die Tür des Hauses 

  Possessivpronomen Das ist meine Familie. 

Térbeli 

viszonyok 

   

 irányok, 

helymeghatározás  

 hier, dort, links, Rechts 

oben, unten, hinten… 



   

 

  Präpositionen mit A/D 

an, auf, hinter, in, 

neben, über, unter, vor, 

zwischen 

 

 

 

Präpositionen mit dem 

Akkusativ 

durch, um, entlang 

 

 

 

Präpositionen mit dem 

Dativ 

von, zu, nach, 

gegenüber 

Die Vase steht auf dem Tisch. 

Ich gehe ins Kino. 

 

 

 

 

Gehen Sie den Fluß entlang! 
 

 

 

 

 

Die Bücher sind bei Karl. 

Die Post ist unserer Schule 

gegenüber. 

Időbeli 

viszonyok 

   

 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, 

immer, nie 

Ich gehe jeden Morgen in die 

Schule. 

 időtartam wie lange? eine Woche, von … bis,  

den ganzen Tag 

 időpont in, um, am, wann? im Winter, um 8 Uhr, am Freitag, 

diesen/letzten/vorigen/ 

nächsten Monat 

 előidejűség Plusquamperfekt 

bevor, nachdem 

Nachdem ich eingepackt hatte, 

rief ich ein Taxi. 

Bevor ich ein Taxi rief, ... 

Mennyiségi 

viszonyok 

   

   eins, zwei 

erste, zweite 

 határozott 

mennyiség 

 eine Portion Pommes 

 határozatlan 

mennyiség 

alles, viel, wenig, nichts 

alle, einige, keine 

Ich habe viele Bücher, aber 

wenig Zeit zum Lesen. 

Minőségi 

viszonyok 

   

  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich 

prima. 

  Was für ein? Welcher? 

(Adjektivdeklination) 

Das ist eine leichte Aufgabe. 

Ich finde den roten Rock 

modisch.  

  Vergleiche Dieses Buch ist besser, als… 

Er ist nicht so alt, wie… 

Das Bild ist am schönsten. 

  Wer? Der Bekannte / mein Bekannter, 

der Arme, die Arme 



   

 

Modalitás  mögen, können, wollen, 

müssen, sollen, dürfen 

(Präsens, Prätreritum) 

 

 

Perfekt 

 

 

haben+zu+Infinitiv 

 

sein+zu+Infinitiv 

 

brauchen+zu+Infinitiv 

Er kann nicht schwimmen. Ich 

möchte ein Eis. Er wollte nach 

Hause. 

 

 

Ich habe das Fenster nicht 

schliessen wollen 

 

Du hast dafür selber zu sorgen. 

 

Die Aufgabe ist leicht zu lösen. 

 

Jetzt brauchst du mir nicht zu 

helfen. 

 felszólítás  Komm morgen wieder! 

Esst schnell! Nehmen Sie bitte 

Platz! 

Esetviszonyok  

névszók a 

mondatban 

Nominativ, Akkusativ, 

Dativ, Genitiv 

Ich zeige den Schülern Bilder. 

Das ist das Foto meiner Freundin. 

Logikai 

viszonyok 

 

 

alárendelések 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

feltételesség 

 

 

 

 

 

 

Kausalsatz 

 

Subjektsatz 

 

Objektsatz 

 

 

 

 

Temporalsatz  

 

 

Finalsatz: um zu / damit 

 

 

 

 

 

 

Relativsatz 

 

 

 

 

Konditonalsatz:  

  (Indikativ) Präsens  

  Konjunktiv II.  

 

 

 

 

denn, weil,  

 

Es ist schön, hier zu sein. 

 

Ich weiß (nicht), dass (ob)... 

Ich weiß, wo du wohnst. 

Ich habe keine Lust, dich zu 

besuchen. 

 

Als / Wenn ..., 

Bevor / Während/Solange... 

 

Ich bleibe hier,  

um diese Zeitung auszulesen / 

damit du nicht allein bist. 

 

Die See, an der wir voriges Jahr 

... 

Die Kinder, deren Eltern ... 

 

 

Wenn ich Zeit habe,… 

Wenn ich Zeit hätte,... 

Sie würde kommen, wenn....... 

 

Wenn ich Zeit gehabt hätte... 

Sie wären gekommen, wenn... 



   

 

Függő beszéd  mit dem Präsens Sie sagte, dass sie heute in die 

Schule geht. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 

 

kötőszók, 

 

 

névmások 

 

 

 

 

und/oder/aber/denn 

weil/dass/ob/ 

obwohl / als ob / als wenn=als 

 

das, 

ich, mich, mir, mein, 

dieser, jener, 

man, 

jeder, keiner, 

einander,  

derselbe 

einer, welcher, 

 

11. évfolyam 

A tananyag feldolgozására fordított óraszám: 134 óra 

Ismétlésre, számonkérésre fordított óraszám: 10 óra 

12. évfolyam 

A tananyag feldolgozására fordított óraszám: 134 óra 

Ismétlésre, számonkérésre fordított óraszám: 10 óra 

 



   

 

 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. 

 

 

 



   

 

Matematika 

 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 

Éves óraszám 108 108 108 128 

Heti óraszám 3 3 3 4 

 

 

Célok és feladatok 

 A matematika tanítása mutassa be középfokon a matematika legfontosabb fejezeteinek elemeit, 

jellemző gondolkodási módszereit és a gyakorlatban való alkalmazhatóságát. 

 Nyújtson egy olyan alapképzést, amelyre majd a tényleges szakmai képzés épülhet. 

 Adjon megfelelő alapokat az érettségi vizsgához és a felsőfokú továbbtanuláshoz. 

 E feladatok mellett matematika oktatásunkban a hangsúlyt a mennyiségi szemléletről inkább a 

minőségre kell helyezni. Lehetővé kell tenni, hogy a tanulóink gondolkodási, probléma-megoldási 

módszereket is megismerjenek. 

 Törekednünk kell arra, hogy az egyes szakmák számára alkalmazható matematikai ismeretekkel 

is rendelkezzenek. 

 Fontos azoknak a nevelési lehetőségeknek a kihasználása, amelyekre a matematika-oktatás 

lehetőséget ad: így elengedhetetlen az önállóságra, a kreativitásra, a logikus gondolkodásra, az 

absztrakcióra, pontos, kitartó, magunk által is ellenőrzött munkára nevelés. 

 Adjunk lehetőséget arra, hogy tanulóink a matematikában is felfedezzék a szépséget és a 

harmóniát. A feladatmegoldások során fejlesszük az esztétikai érzéket és az emlékezőképességet. 

Kiemelten fontos szerepet szánjunk a matematika beszélt és írott nyelvezetének a 

megismertetésre, a szabatos, pontos és szép nyelvhasználatra. 

 A tanítás során olyan módszerek alkalmazására törekszünk,elsősorban a gyakorlati életben való 

jobb eligazodás képességét fejlesztik Ezért a metematikát nem csupán mint egzakt tudományt 

oktatjuk. 

 

A célok és feladatok megvalósításának feltételei 

minden évfolyamon csoportbontásban tanítsuk a matematikát 

legyen lehetőség, hogy a 11. és 12. évfolyamon a “nem kötelező órakeret” egy-egy óráját az 

érettségi vizsgára történő intenzív felkészítésre fordíthassuk. 

a tanulócsoportok képességeit figyelembe véve a szaktanár dönthet a tantervi követelmények 

szintjeinek megválasztásakor. 

valamennyi témakör tanítása során törekedni kell arra, hogy szakmai jellegű feladatok 

megoldásával előkészítsük a szakképzést. 



   

 

A követelményeket különböző szinteken fogalmazzuk meg:  

 A megértés szintje: 

A matematikai fogalmakat akkor nevezhetjük megértetteknek, ha a fogalomnak matematikailag 

lényeges jegyeit helyesen tudják felhasználni a tanulók.  

A tételeket akkor értik, ha értik a tételben szereplő fogalmakat, s világosan látják, hogy a tételben 

megfogalmazott állítás(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 

nagyon sok fokozat lehetséges: az egyszerű feladatok önálló megoldásától a versenyfeladatok 

megoldásáig. Felső határt megszabni szinte lehetetlen. 

Alkalmazott tankönyvek, és tanulást segítő könyvek 

Tankönyvek: Sokszínű matematika 9 – 10 – 11 – 12 /MS-2309; MS-2310; MS-2311; MS-2312/ 

Feladatgyűjtemények: Összefoglaló feladatgyűjtemény matematikából /81307/ 

 Egységes érettségi feladatgyűjtemény I.-II. /KT-0320; KT-0321/ 

 Geometriai feladatok gyűjteménye I.-II. /NT-10127/1;NT-10127/2/ 

 Matematika feladatgyűjtemény I. / 

Négyjegyű függvénytáblázatok (bármelyik) 

Szakmai tárgyú példatárak – tanári segédkönyv - 



   

 

 

9. évfolyam 

Évi óraszám: 108 (heti óraszám: 3)  

Cél 

Az általános iskolai ismeretek elmélyítése, bővítése és rögzítése, új ismeretek szerzése. A logikus 

gondolkodás fejlesztése. A problémamegoldó gondolkodás kialakítása, a matematikai szaknyelv tudatos 

használatának előkészítése. 

Követelmény 

Matematikai tartalmat hordozó szövegek pontos értelmezése.  

Az alapfogalmak, definíciók, tételek pontos megfogalmazása, a bizonyítási igény kialakítása. Az “akkor 

és csak akkor” kifejezés pontos értelmezése és használata. 

Tétel – állítás és bizonyítás – fogalmának ismerete. 

Tétel és megfordítása. 

Alapvető matematikai eljárások biztos tudása. 

A más tantárgyakhoz és a mindennapi élethez szükséges ábrázolóképesség fejlesztése. 

 

Halmazok 12 óra 

Cél 

A gyakorlati alkalmazáshoz szükséges halmazelméleti szemléletmód kialakítása. 

A valós számhalmaz felépítése, a szám- és ponthalmazok kapcsolatának a megteremtése. 

A racionális számkörben az alapműveletek biztonságos használatának kialakítása. 

Követelmény 

A megértés szintjén ismerjék: 

 a halmaz fogalmát, megadásának különböző módjait, a halmaz tulajdonságait, az alaphalmaz, a 

részhalmaz, a halmazok egyenlősége és a komplementerhalmaz fogalmát, véges, végtelen 

halmaz fogalmát 

 a N, Z, Q, R halmazok kapcsolatát, 

 racionális és irracionális szám fogalma, és azok tizedes törtes alakja 

 a valós számhalmaz és a számegyenes pontjai között kölcsönösen egyértelműmegfeleltetés 

létesíthető, 

 azt a tényt, hogy a racionális  számoknak megfelelő pontok nem töltik   ki a számegyenest, 

Az alkalmazás szintjén tudják: 

 alkalmazza a fogalmakat: komplementer halmaz, részhalamaz, üres halamaz, véges és 

végtelen halmaz 

 a halmazokkal kapcsolatos műveleteket: unió, metszet, különbség,  

 (a halmazokkal kapcsolatos műveletek műveleti tulajdonságait,) 

 a műveletek végrehajtását egyszerű szám- és ponthalmazoknál, 

 a számhalmazok zártságát alapműveletekre nézve, a nullával való osztás kizárását, 

 az alapműveletek műveleti tulajdonságait,  

 a racionális számok számegyenesen való ábrázolását, 

 a nyílt és zárt intervallum fogalmát,számegyenesen történő ábrázolását, 



   

 

 a rendezett számpároknak megfelelő pontok ábrázolása a Descartes-féle koordináta 

rendszerben. 

 
Legyen nagy gyakorlatuk: 

 az alapműveletek elvégzésében a racionális számkörben, 

 a műveletek eredményének számegyenesen történő ábrázolásában 

 
Tartalom 

A halmaz fogalma, megadása, jelölése, fajtái – véges- és végtelen halmazok. 

Halmazkapcsolatok. 

Műveletek halmazokkal: unió, metszet, különbség definíciója, azonosságai. 

Komplementer halmaz,Descartes féle szorzat. 

Számhalmazok N, Z, Q, R, intervallum fogalma,műveletek racionális számokkal, 

arány, százalék számítás. 

Pontok és ponthalmazok jellemzése számokkal és rendezett számpárokkal (számegyenes, intervallum 

és a Descartes-féle koordináta-rendszer). 

Tanulói tevékenység 

 a szám és a ponthalmazok felépítése, valamint a halmazműveletek során a tanulók rendszereznek, 

kiegészítenek, összehasonlítanak, műveleteket és műveleti tulajdonságokat ismernek fel és 

használnak, 

 szemléletes fogalmakat definiálnak, 

 módszer keresése az összes eset keresésére. 

Módszertani ajánlások 

 a számhalmazok fogalmának kialakítása csoportos vagy frontális munkával is történhet, 

 számhalmazok vizsgálatát és a halmazműveleteket egyéni, szóbeli, illetve feladatlapos 

megoldással célszerű feldolgozni, 

 ez lehetőséget ad a differenciált foglalkoztatásra is, 

 fontos a „négyzetgyök a” alakban megadható irracionális szám fogalmának tisztázása, a tanórák 

matematikatörténeti ismeretekkel színesíthetők. 

Függvények 13 óra 

Cél 

Az általános iskolában tanult függvénytani ismeretek kibővítése. 

A függvénytani alapfogalmak bevezetése,a függvényszemlélet fejlesztése. 

A hozzárendelések szabályként való értelmezése. 

Az ábrázolás képességének fejlesztése, célszerű eszközhasználat igényének kialakítása. 

Követelmény 

A megértés szintjén ismerjék: 

 a függvénytani alapfogalmakat (értelmezési tartomány, hozzárendelés, képhalmaz, helyettesítési 

érték, értékkészlet), 

 a monotonitást 

Az alkalmazás szintjén tudják: 

 a függvény fogalmát, megadási módjait, szövegeset képlettel megadni, helyettesítési 

értékszámolás 

 f(x) = c- ből x-et meghatározni, 



   

 

 a függvény értelmezési tartományát, értékkészletét,  

 az alapfüggvények tulajdonságait valós helyét, függvény zérushelyét 

 a valós függvények ábrázolását értéktáblázat, képlet alapján derékszögű koordináta 

rendszerben,/minimum követelmény:függvények ábrázolása értéktáblázat segítségével./ 

 adatok leolvasása grafikonról, 

 néhány lépéses transzformációval függvényábrázolás, 

 egyszerű függvény jellemzése: értékkészlet, zérushely, növekedés, fogyás, szélső érték, 

periodicitás, paritás, 

 inverz függvény fogalmának szemléletes értelmezése, 

 az egyenes- és fordított arányosságot, 

 a lineáris függvényeket, 

 a másodfokú függvényeket, 

 az abszolút érték függvényt, 

 a lineáris tört függvényt, 

 a négyzetgyök függvényt 

Tartalom 

Halmaz leképzése halmazra, egyértelmű, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés. 

A függvény definíciója, Venn-diagram, Df, Rf /értelmezési tartomány; értékkészlet/. 

A valós függvények megadási módjai, ábrázolásuk értéktáblázat segítségével. 

Lineáris függvény –meredekség, monotonitás, zérushely. 

Az egyenes arányosság. 

A fordított arányosság, a törtfüggvény /értelmezési tartomány/ – folytonosság, asszimtóta. 

Másodfokú függvény – szélsőérték/minimum,maximum/ helye és értéke. 

A négyzetgyök fogalma / értelmezési tartomány/ 

A négyzetgyök függvény – inverz függvény fogalma. 

Az abszolút érték fogalma. 

Abszolút érték függvény – töréspont. 

Egyszerű függvénytranszformációk –transzformáció egy lépés esetén. 

Tanulói tevékenységek 

ugyanazon függvényt többféle módon megadnak,  

függvényeket ábrázolnak táblázattal, 

felidézik az egyszerű transzformációslépéseket és alkalmazzák ezeket, 

egy-egy gyakorlati problémát modelleznek és azt függvénytanilag vizsgálják. 

Módszertani javaslatok 

az alapfüggvények és a függvénytani alapfogalmak tisztázása után célszerű egyéni vagy 

csoportmunkával folytatni a téma feldolgozását, 

a motiválás szempontjából is fontos a témához található számítógépes programok használata, 

projektmunkára is alkalmas e témakör. 

Algebra és számelmélet 29 óra 

Cél 

Az általános iskolában tanult ismeretek bővítése. 

A normál alak, a törzstényezőre bontás, a legkisebb közös többszörös, a legnagyobb közös osztó és 

az oszthatósági alapfogalmak eszközszerű alkalmazása. A többi tantárgyban szükséges algebrai 

átalakítások biztos használata, a permanencia elv megértése. Igény kialakítása az algebrai kifejezések 

vizsgálatára. 



   

 

Követelmény 

A megértés szintjén ismerjék: 

 a számelmélet alaptételét, 

 az algebrai kifejezés fogalmát, 

 a pozitív egész kitevőjű hatványokra vonatkozó azonosságokat, 

 a permanencia elvét, 

 a polinom fogalmát, egyenlőségét és fokszámát, 

 az algebrai tört fogalmát és műveleti tulajdonságait. 

Az alkalmazás szintjén tudják: 

 az osztó, a többszörös, a legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös 

többszörös fogalmát, 

 a prímszám és összetett szám fogalmát, 

 a pozitív, negatív egész és zérus kitevőjű hatvány fogalmát és azt, hogy a 

hatványozás azonosságai a bővített hatványfogalom esetén is érvényben maradnak, és mindkét 

irányban alkalmazhatók, 

 az algebrai törtekkel végezhető alapműveleteket, 

 az algebrai kifejezések értelmezési tartományának a meghatározását, 

 a polinomok hatványozásának és szorzatra bontásának módszereit és 

azonosságait. 

Legyen nagy gyakorlatuk: 

 a természetes számok törzstényezőkre bontásában, 

 a számok normál alakra való átírásában, 

 műveletek normál alakban történő elvégzésében, 

 a polinomokkal végezhető műveletekben. 

Tartalom 

Osztó, többszörös, oszthatóság, prímszám, összetett szám fogalma. 

Oszthatósági szabályok. 

A számelmélet alaptétele. 

A legnagyobb közös osztó, a legkisebb közös többszörös. 

A pozitív egész kitevőjű hatvány fogalma és azonosságai. 

Nulla- és negatív egész kitevőjű hatványok. Permanencia-elv. 

Számok normál alakja. 

Algebrai egész kifejezések. 

A polinom fogalma. Műveletek polinomokkal. 

Kéttagú kifejezések négyzete és köbe, négyzetek különbségének, valamint köbök különbségének 

szorzattá alakítása. 

Az algebrai tört fogalma, értelmezési tartomány megállapítása. 

Műveletek algebrai törtekkel. 

Egyszerű törtes egyenletek. 

Tanulói tevékenységek 

 oszthatósági feladatok során szétválogatnak, rendszereznek, 

kiszűrnek,megsejtenek és döntenek, 

 felidézik, kibővítik az algebrai kifejezések ismeretét, 

 szöveges feladatokat értelmeznek és modelleznek, 

 műveleteket végeznek polinomokkal és algebrai törtekkel, feladatokat 

diszkutálnak. 



   

 

Módszertani javaslatok 

 oszthatósági feladatok és szöveges egyenletek megoldása során differenciált foglalkoztatással 

fejleszthetjük a tanulói kreativitást, 

 projektmunkát is adhatunk, pl. a legkisebb közös többszörös meghatározását Euklideszi 

algoritmussal, erre számítógépes programot is készíthetnek, 

 a tanórák matematikatörténeti ismeretekkel színesíthetők. 

Egyenletek 23 óra 

Cél 

Az általános iskolában tanult ismeretek kibővítése. 

Szöveges problémák matematikai megfogalmazása és megoldása. 

A lineáris egyenlet eszközszerű használata.  

A matematika széleskörű alkalmazásának érzékeltetése. 

Követelmény 

 A megértés szintjén ismerjék: 

az egyenlet fogalmát, 

az egyenlet gyökének fogalmát, 

az azonosság fogalmát, 

az egyenlet és egyenlőtlenség megoldásának különböző módszereit (algebrai, geometriai, közelítő). 

 Az alkalmazás szintjén tudják: 

M az egyenlet és egyenlőtlenség, egyenletrendszer, egyenlőtlenségrendszer fogalmát, 

M a "mérlegelv" lényegét egyenletnél és egyenlőtlenségnél, 

M a szöveges problémák matematikai megfogalmazását, 

M a szöveges típusfeladatok vagy azokhoz közelálló nehézségű feladatok egyenleteinek felírását, 

illetve megoldását, 

M azokat az összefüggéseket, amelyek ismerete elengedhetetlen a szöveges típusfeladatok 

megoldásához, 

M a fizikai, kémiai, szakmai számítási képletekből az egyes változók kifejezését, 

M a törtet tartalmazó egyenletek egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek megoldási módszereit, 

M az abszolút-értékes egyenletek megoldási módszereit. 

 Legyen nagy gyakorlatuk: 

a tanult műveletek alkalmazásában (asszociativitás, kommutativitás, disztributivitás), az egyenletek, 

egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek megoldásában, 

M az összeg összeggel való szorzásának és a kiemelés műveletének alkalmazásában, 

M a lineáris egyenletek, egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek algebrai megoldásában, 

Tartalom 

Az egyenlet és az egyenlőtlenség fogalma. 

Lineáris egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus és algebrai megoldása. 

Abszolútértékes egyenletek megoldása. 

Fizikai, kémiai , szakmai számítási képletekből az egyes változók kifejezése. 

Lineáris egyenletre vezető szöveges feladatok. 

Lineáris kétváltozós egyenlet és egyenletrendszer fogalma. 

Megoldásmódjai: grafikus, algebrai. A megoldások száma. 

Lineáris egyenletrendszerre vezető szövegesfeladatok. 

Százalékszámításra, kamatszámításra és kamatos kamatra vonatkozó feladatok. 



   

 

Tanulói tevékenységek 

felidézik, kibővítik és alkalmazzák a már ismert egyenlet-megoldási módszereket, szöveges 

feladatokat, gyakorlati problémákat értelmeznek és modelleznek, 

M feladatokat diszkutálnak, 

M megoldáshalmazokat szemléltetnek. 

Módszertani javaslatok: 

a kezdettől váltakozva alkalmazható az egyéni és a csoportmunka, 

a differenciált feladatok adása fokozottan alkalmas a reproduktív, de a kreatív gondolkodás 

kialakítására is, elkerülésére, 

nagy figyelmet kell fordítani a típushibák (zárójelfelbontás, törtjel, stb ) elkerülésére.  

Elemi geometria, vektorok 25 óra 

Cél 

Az általános iskolai ismeretek rendszerezése és bővítése. Tájékozottság a megismert síkidomok 

tulajdonságaiban. 

Sejtések megfogalmazása, új összefüggések felfedezése. 

A transzformációk mint függvények értelmezése. 

A gondolkodás absztrakciós szintjének emelése. Az esztétikus munkára nevelés és a feladatok 

megoldhatóságának vizsgálata iránti igény kialakítása. 

Követelmény 

A megértés szintjén ismerjék: 

 a geometriai alapfogalmakat, 

 adott tulajdonsággal megadott ponthalmazokat, 

 Thalesz tételét, megfordítását, 

 a vektor, a vektor abszolút értékének, a nullvektor, az ellentett 

 vektor, a helyvektor és vektoregyenlőség fogalmát, 

 a térelemek távolságának és szögének értelmezését, 

 az egybevágósági transzformáció fogalmát, 

 a háromszög nevezetes vonalait és a rájuk vonatkozó tételeket, 

 Pitagorasz tételét, megfordítását és alkalmazását, 

 A kerületi és középponti szög fogalmát. 

Az alkalmazás szintjén tudják: 

 speciális háromszögek, négyszögek és szabályos sokszögek tulajdonságait 

 a háromszög nevezetes vonalait, beírt, és körülírt körét, 

 az egyes egybevágósági transzformációk definícióját és tulajdonságaikat, 

 a háromszögek egybevágósági eseteit, 

 síkidomok egybevágóságának fogalmát 

 az egyszerű síkidomok szimmetria viszonyait, 

 az egybevágóságra vonatkozó szerkesztési és számítási feladatok megoldását, 

 a kör kerület- és területképletét, 

 kör részeinek elnevezését, a körcikk, körszelet területét, szögek ívmértékét, 

 a vektorok összeadását és kivonását, 

 a vektorok műveleti tulajdonságait. 

 az egyszerű síkbeli ponthalmazok meghatározását és több feltételnek eleget tevő ponthalmazok 

megkeresését. 

Legyen nagy gyakorlatuk: 



   

 

 a geometriai alapszerkesztések elvégzésében, 

 a tanult egybevágósági transzformációk végrehajtásában, 

 az összeg és különbségvektor megszerkesztésében, 

 a szög mértékegységeinek átváltásában. 

Tartalom 

Ismétlés: geometriai alapfogalmak. 

Alapszerkesztések. 

Térelemek kölcsönös helyzete. Térelemek távolsága és szöge. 

Síkidomok osztályozása. Háromszög-egyenlőtlenségek. 

Sokszögek átlóinak száma, belső és külső szögek összege. 

Geometriai transzformáció fogalma. 

A tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés, az eltolás, a pont körüli forgatás definíciója, 

tulajdonságai. 

Szögek ívmértéke, körív hossza, körcikk területe. 

Kerületi és középpponti szög. 

Szimmetrikus alakzatok. 

A háromszögek egybevágóságának alapesetei. 

A háromszög nevezetes vonalai, beírt köre, körülírt köre, 

Thalész tétele és alkalmazásai. 

Pitagorasz tétel és megfordítása. 

Ponthalmazok: 

Ponttól adott távolságra, egyenestől adott távolságra lévő pontok halmaza. 

Két ponttól, két egyenestől egyenlő távolságra lévő pontok halmaza. 

Több tulajdonsággal jellemezhető pontok halmaza. 

A kör és érintői. Érintösokszög. 

A vektorok halmaza. 

Műveletek vektorokkal: összeadás, kivonás,  

Műveletek azonosságai. 

Tanulói tevékenységek: 

 feladatterveket készítenek, 

 egyszerű szerkesztéseket végeznek,  

 adatokat rendszereznek, elemeznek, 

 geometriai feladatokat diszkutálnak, 

 ötleteket adnak, kipróbálnak és kidolgoznak. 

Módszertani javaslatok: 

 az alapfogalmak, tételek egy részének megbeszélése után célszerű a 

differenciált egyéni, illetve a csoportos munkára térni, 

 a  geometriai probléma megoldása elemzéssel kezdődik, ahol csoportosíthatók 

az ismeret-lenek, az adatok, a feltételek, majd megoldottnak tekintve a problémát, felsorakoztatjuk 

a létező geometriai ismeretünket és kiszűrjük a használhatókat, 

 e fejezet is alkalmas a projekt munka adására, 

 a differenciált feladatok elősegítik a kreatív gondolkodásra nevelést, 

 a tanórák matematikatörténeti ismeretekkel szintesíthetők. 

Statisztika 6 óra 

Cél 

Statisztikai adatok helyes értelmezésének elsajátítása. 



   

 

Különböző középértékek értő megkülönböztetése és eszközszerű használata. 

Követelmény 

A megértés szintjén ismerjék: 

 a különböző diagramtípusokat, 

 az adatok szóródásának mérési lehetőségeit. 

Az alkalmazás szintjén tudják: 

 számsokaság számtani közepének kiszámítását, 

 a medián és a módusz használatát. 

Legyen nagy gyakorlatuk: 

 Statisztikai adatok kördiagramban vagy oszlopdiagramban való 

ábrázolásában,  

 Különféle diagramok értelmezésében 

Tartalom 

Statisztikai adatok és ábrázolásuk (kördiagram, oszlopdiagram stb.). 

Számtani közép, módusz, medián fogalma. 

Középértékekre vonatkozó szöveges feladatok. 

Adatok szóródásának mérése. 

Tanulói tevékenységek 

 felidézik, kibővítik és alkalmazzák a már ismert ábrázolási módszereket,  

 szöveges feladatokat, gyakorlati problémákat értelmeznek és modelleznek,  

 feladatokat diszkutálnak, 

Módszertani javaslatok 

 a sajtóban található különféle diagramok elemzése, diszkutálása csoportmunka 

keretében. 



   

 

10. évfolyam 

Évi óraszám: 108 (heti óraszám: 3)  

Cél 

Nagyobb önállóságra nevelés a szövegelemzés terén. A matematika alkalmazhatóságának a további 

megmutatása. A trigonometrikus ismeretekbeépítése a geometriai módszerek körébe. Az irracionális 

szám fogalmának elmélyítése. 

Követelmény 

A biztos egyenletmegoldás az ekvivalencia elvének ismeretében. Legyen gyakorlatuk az összetett 

geometriai feladatok megoldásában.  

 

Gondolkodási módszerek 5 óra 

Cél  

A köznapi gondolkodás és a matematikai gondolkodás közötti különbség felismerése. 

A problémamegoldó képesség, a logikus gondolkodás fejlesztése. 

A valós helyzetek értelmezése és értékelése. 

Követelmény 

A szükséges és elégséges feltétel megkülönböztetése. 

Sorbarendezési és kiválasztási feladatok megkülönböztetése gyakorlati példák alapján. 

Tartalom 

Állítás, állítás megfordítása, állítás és megfordítás egyben. 

Sorrendek összeszámlálása, elrendezések. 

Négyzetgyök 11 óra 

Cél 

A négyzetgyökös kifejezések azonosságainak megértése, elmélyítése és alkalmazása. 

A négyzetgyökvonás és a gyökös kifejezések ismerete, gyakorlati alkalmazása. Az invertálhatóság és 

az inverz függvény fogalmának elmélyítése.  

Tájékozottság a valós számok halmazán, a racionális és irracionális számok tizedes tört alakja, 

nevezetes irracionális számok ismerete. 

Követelmény 

 A megértés szintjén ismerjék: 

a négyzetgyök definícióját, azonosságait. 

 Az alkalmazás szintjén tudják: 

a négyzetgyökös kifejezések értelmezését, 

a négyzetgyök azonosságainak mindkét irányú alkalmazását, műveleteket gyökös kifejezésekkel, a 

számláló és a nevező gyöktelenítését, 

az  ax 2  0a  egyenlet megoldását, 

Tartalom 

A négyzetgyök definíciója, azonosságai és azok bizonyítása. 



   

 

A gyökös kifejezések értelmezési tartománya. 

Kiemelés a gyökjel alól, bevitel a gyökjel alá. 

Műveletek négyzetgyökös kifejezésekkel. 

A számláló és a nevező gyöktelenítését. 

Tanulói tevékenységek 

kifejezéseket értelmeznek,  

azonosságokat alkalmaznak,  

Módszertani javaslatok 

a gyökös kifejezésekkel végezhető műveletek előtt célszerű átismételni a polinomokra és a 

hatványozásra vonatkozó már tanult azonosságokat. 

Másodfokú egyenletek 25 óra 

Cél 

Az egyenletmegoldási ismeretek bővítése. 

A másodfokú függvény fogalmának általánosítása. 

A szöveges feladatok kapcsán a gondolkodásmód fejlesztése. 

Diszkussziós igény az algebrai feladatoknál. 

Az algebrai és grafikus módszerek együttes alkalmazása a probléma megoldásban. 

Követelmény 

 A megértés szintjén ismerjék: 

a másodfokú egyenlet megoldóképletét 

az egyenlet, az egyenletrendszer ellenőrzésének elvi alapjait (saját munkánk és a nem ekvivalens 

átalakításokból adódó hibák ellenőrzése), 

az egyenletek ekvivalenciájának fogalmát. 

 Az alkalmazás szintjén tudják: 

a másodfokú egyenlet megoldási módszereit (szorzattá alakítás, megoldóképlet), 

a másodfokú egyenlőtlenség grafikus megoldását, a másodfokú egyenletrendszerek megoldását, 

a diszkrimináns fogalmát, 

gyöktényezősalakot, gyökök és együtthatók összefüggését, 

a témához kapcsolodó gyakorlati problémák matematikai modellezését, 

különböző egszerű típusu szöveges feladatok megoldását. 

 Legyen nagy gyakorlatuk: 

a megoldóképlet alkalmazásában. 

Tartalom 

Másodfokú függvények ábrázolása. 

Másodfokú egyenlet grafikus megoldása. 

A hiányos másodfokú egyenletek megoldása. 

A másodfokú egyenlet algebrai megoldása. 

Diszkrimináns. Gyöktényezősalak.  

Másodfokú egyenletrendszerek. 

Másodfokú egyenletre visszavezethető magasabbfokú egyenletek. 

Másodfokú egyenletre vezető szöveges feladatok megoldása (kombinatorikai jellegűek és kamatos 

kamatszámítási feladatok is.). 

Ekvivalens és nem ekvivalens lépések egyenletek átalakításánál, egyszerűnégyzetgyökös 

egyenletek. A megoldások ellenőrzése. 



   

 

Tanulói tevékenységek 

másodfokú függvényeket vizsgálnak, ábrázolnak, 

az ekvivalencia elvének alkalmazásával másodfokú egyenleteket, egyenletrendszereket és 

egyenlőtlenségeket oldanak meg és ellenőriznek,  

szöveges feladatokhoz matematikai modellt keresnek, 

a kapott eremények reális voltát vizsgálják. 

Módszertani javaslatok 

a másodfokú  függvények ábrázolása kapcsán átismételhetők a függvényekről tanult ismeretek, 

az alapfüggvény képének  ismeretében a transzformációs lépések megbeszélhetők, 

a függvénytranszformációk feldolgozását számítógépes programok érdekessé és eredményessé 

tehetik, 

a rutinszerű megoldást igénylő másodfokú és másodfokúra vezető egyenletek megoldása mellett 

célszerű visszatérni a szöveges feladatokra, köztük a kombinatorikai jellegűekre és a kamatos 

kamatra vonatkozókra is. 

Hasonlóság, kör 14 óra 

Cél 

A síkgeometriai ismeretek kibővítése.A transzformációs szemlélet fejlesztése. Geometriai ismeretek 

alkalmazása biztos számolási kézség, zsebszámológép célszerű használata. A középértékek 

gyakorlati felhasználása. Az esztétikus munkára nevelés. 

Követelmény 

 A megértés szintjén ismerjék:  

az arányossági tételeket a derékszögű háromszögben, a középpontos hasonlósági és a hasonlósági 

transzformáció fogalmát, 

az összefüggés két pozitív szám számtani és mértani közepe között. 

 Az alkalmazás szintjén tudják: 

a hasonlósági transzformáció-, a síkidomok hasonlóságának fogalmát, a háromszögek hasonlósági 

alapeseteit, 

a hasonlóságra vonatkozó számítási, egyszerű szerkesztési feladatok megoldását, 

az összefüggés két pozitív szám számtani és mértani közepe között, 

az arányossági tételeket a derékszögű háromszögben. 

 Legyen nagy gyakorlatuk: 

középpontos hasonlósági transzformáció végrehajtásában. 

Tartalom 

A középpontos hasonlóság és tulajdonságai síkban és térben. 

Középpontosan hasonló síkidomok. Hasonlósági transzformációk. Síkidomok hasonlósága (körök, 

négyszögek, testek hasonlósága.)  

A háromszögek hasonlóságának alapesetei. 

A hasonlóság alkalmazásai:háromszög súlyvonalai, súlypontja. 

Arányossági tételek a derékszögű  háromszögben (magasságtétel, befogótétel). 

Hasonló síkidomok területe és hasonló testek térfogata. 

A számtani és mértani közép fogalma, összehasonlításuk. 

Tanulói tevékenységek 

feladatterveket készítenek, 



   

 

egyszerű szerkesztéseket végeznek, 

adatokat rendszereznek, elemeznek, 

geometriai feladatokat diszkutálnak, 

ötleteket adnak, kipróbálnak és kidolgoznak,  

Módszertani javaslatok 

az alapfogalmak, tételek és bizonyítások egy részének megbeszélése után célszerű differenciált 

egyéni, illetve a csoportos munkára térni, 

a geometriai probléma megoldása elemzéssel kezdődik, ahol csoportosíthatók az ismeretlenek, az 

adatok, a feltételek, majd megoldottnak tekintve a problémát, felsorakoztatjuk a létező geometriai 

ismeretünket és kiszűrjük a használhatókat, 

e fejezet is alkalmas a projekt munka adására, 

a differenciált feladatok elősegítik a kreatív gondolkodásra nevelést, 

a tanórák matematikatörténeti ismeretekkel színesíthetők. 

Hegyesszögek szögfüggvényei, vektorok; Szögfüggvények 45 óra 

Cél 

A trigonometrikus alapfogalmak megismertetése. Az összefüggések gyakorlati alkalmazhatóságának 

megmutatása. Új függvénytulajdonságok megismerése, függvénytranszformációk további 

alkalmazása. A négyjegyű fügvénytáblázatok és matematikai összefüggések célszerü használata. 

Követelmény 

 A megértés szintjén ismerjék: 

a hasonlóságra alapozva a hegyesszögek szögfüggvényeinek szemléletes jelentését, 

a sin a, cos a, tg a, ctg a definícióját, szemléletes jelentését hegyesszögekre, a forgásszög 

szögfüggvényeinek értelmezése, összefüggés a szög szögfüggvényei között, 

a szögfüggvények tulajdonságai (értelmezési tartomány, monotonitás, zérushelyek, szélsőértékek, 

periodicitás, értékkészlet ) 

 Az alkalmazás szintjén tudják: 

vektorok számmal való szorzása, vektorok felbontása síkban. 

a szögfüggvények közötti egyszerűbb összefüggéseket, 

derékszögű háromszög alkotórészeinek kiszámítását szögfüggvények segítségével, 

szögfüggvények ábrázolása. 

 Legyen nagy gyakorlatuk: 

hegyesszögek szögfüggvényeinek "ki- és visszakeresésében" zsebszámológép segítségével. 

Tartalom 

Vektorok számmal való szorzása, vektorok felbontása síkban. 

Szögfüggvények értelmezése hegyesszögekre. Pótszögek szögfüggvényei. 

Összefüggések ugyanazon szög szögfüggvényei között. 

Nevezetes szögek szögfüggvényei. 

Hegyesszögek szögfüggvényeinek alkalmazása. 

Sík- és térgeometriai feladatok megoldása. 

A szögfüggvények értelmezési körének kiterjesztése. 

0°-360°-ig a szögek szögfüggvényeinek értelmezése. 

Forgásszögek és azok szögfüggvényeinek értelmezése. 

Szögfüggvények tulajdonságai. 

Szögfüggvények ábrázolása, jellemzése.  

Szögfüggvények transzformációi. 



   

 

Egyszerűbb trigonometrikus relációk algebrai és grafikus megoldásai. 

Tanulói tevékenységek 

szögfüggvényeket keresnek ki és keresnek vissza, 

nevezetes szögfüggvényeket határoznak meg síkgeometriai ismeretek alapján, 

sík- és térgeometriai feladatokat értelmeznek, modelleznek és diszkutálnak. 

Módszertani javaslatok 

a fogalmak értelmezése után áttérhetünk a csoportos, illetve az egyéni munkára, projektmunka 

adható. 

Projektmunka értékelése, otthoni önálló munka értékelése. 

Valószínűségszámítás 8 óra 

Cél 

A problémamegoldó képesség, logikus gondolkodás fejlesztése. 

A valós helyzetek értelmezése és értékelése. 

Követelmény 

 Az alkalmazás szintjén tudják: 

a relatív gyakoriság kiszámítását konkrét esetekben, 

a valószínűség kiszámítását egyszerű esetekben. 

Tartalom 

A relatív gyakoriság fogalma. 

A klasszikus valószínűség szemléletes fogalma. 

A valószínűség becslése. 

 

Módszertani javaslatok 

fokozottan építsünk a tanulók egyéni és gazdag ötleteire, 

értékeljük a jó egyéni ötleteket. 

 

 

 

11. évfolyam  

Évi óraszám: 108 (heti óraszám: 3) 

Cél 

Gyakorlatszerzés az összetett feladatok megoldásában. 

A kombinatív kézség fejlesztése. A többféle megoldási mód lehetőségének keresése. 

Felkészülés az érettségire és az érettségi utáni továbbképzésre. 

Követelmény 

A matematikában és a gyakorlatban jól használható függvénytani szemléletmód és ábrázolás kialakítása. 

Legyen gyakorlatuk egyszerű és összetett logaritmikus, trigonometriai és koordináta-geometriai feladatok 

megoldásában. 



   

 

 

Kombinatorika és gráfok 11 óra 

Cél 

A problémamegoldó képesség, logikus gondolkodás fejlesztése. 

A kombinatorikai gondolkodásmód kifejlesztése. 

A valós helyzetek értelmezése és értékelése. 

Követelmény 

A megértés szintjén ismerjék: 

 a logikai szita formulát, 

 a permutáció, a variáció, az ismétléses variáció és a kombináció kiszámítási módjának az  

igazolását, 

 a gráfelméleti alapfogalmakat 

Az alkalmazás szintjén tudják: 

 a permutáció, a variáció az ismétléses variáció és a kombináció alkalmazását  

egyszerűbb feladatokban, 

 egyszerűbb feladatokat gráfokkal modellezni és megoldani. 

 

Tartalom 

A logikai szita. 

Sorrendek összeszámlálása, elrendezések, variációk. 

Kiválasztások: kombinációk, ismétléses variációk. 
Gráfok 

Módszertani javaslatok: 

 fokozottan építsünk a tanulók egyéni és gazdag ötleteire, 

 értékeljük a jó egyéni ötleteket. 

Hatvány, gyök, logaritmus 32 óra 

Cél 

A matematikai fogalom célszerű kiterjesztése, a fogalmak általánosításánál a permanencia elv 

használata. 

Matematika történeti vonatkozások megismerése. 

Számítógép használata a függvényvizsgálatokban és a transzformációkban. 

A szakmai ismeretek feldolgozása során eszközszerűen tudják alkalmazni a hatványozás, a 

gyökvonás és a logaritmus műveletei. 

Az egyenletre vonatkozó és a függvénytani ismeretek bővítése és elmélyítése. 

Követelmény 

 A megértés szintjén ismerjék: 

az n-edik gyök fogalmát,  

a logaritmus fogalmát, azonosságait  

a racionális kitevőjű hatványok és a gyökös kifejezések közötti kapcsolatot, 

az áttérést más alapú logaritmusra 

a hatvány-, gyök- és logaritmustáblázatokat. 



   

 

 Az alkalmazás szintjén tudják: 

a gyökös kifejezésekkel a műveleteket, 

a gyökös kifejezések értelmezési tartományának a meghatározását, 

a logaritmus azonosságainak alkalmazását a logaritmikus kifejezésekkel végzett műveletekben, 

az áttérést más alapú logaritmusra 

a logaritmikus kifejezések értelmezési tartományának meghatározását, 

az exponenciális függvényt, 

a logaritmus-függvényt. 

 Legyen nagy gyakorlatuk: 

a gyökös kifejezésekkel végzett műveletekben, 

hatvány, gyök és logaritmikus kifejezések számértékének a meghatározásában zsebszámológép 

segítségével. 

Tartalom 

Hatványozás általánosítása racionális kitevőre. 

Az n-dik gyök fogalma. 

Műveletek hatványokkal és gyökös kifejezésekkel. 

A 2
x
, a 10

x
 függvény, az exponenciális függvény vizsgálata, exponenciális folyamatok a 

természetben. A logaritmus függvény mint az exponenciális függvény inverze. 

Az exponenciális függvény. 

A logaritmus fogalma, azonosságai. 

A logaritmus függvény. 

Az exponenciális és logaritmikus egyenletek. (Másodfokúra visszavezethetőegyenletek, 

egyenletrendszerek.) 

Tanulói tevékenységek 

a hatványozásra és a négyzetgyökös kifejezésekre tanult azonosságokat kiterjesztik, 

értelmezési tartományokat vizsgálnak, 

kapcsolatot keresnek a hatvány, a gyök és a logaritmus között, 

az ekvivalencia elvének és a függvények monotonitásának alkalmazásával exponenciális és 

logaritmikus egyenleteket oldanak meg, 

a kapott eredményeket ellenőrzik, 

Módszertani javaslatok 

a tanulók önálló munkával vagy közösen átismétlik a hatványozásra és a négyzetgyökvonásra 

vonatkozó azonosságokat, 

célszerű közös munkával általánosítani a hatvány és a gyök fogalmát, 

az általánosítás a permanencia elve alapján történik, 

közös, illetve egyéni munka váltakozó alkalmazásával gyakorolják a tanult ismereteket, 

a függvényábrázolásokat és a transzformációkat számítógépes szoftverekkel színesíthetik, 

matematikatörténeti ismeretekkel érdekesebbé tehetjük a fejezetet gazdagíthatjuk a tanulók 

ismereteit. 

Trigonometria 25 óra 

Cél 

A vektorokkal kapcsolatos ismeretek ismétlése, rendszerezése, bővítése. A második évfolyamon 

szerzett trigonometriai ismeretek bővítése. 

A témán keresztül a matematika széleskörű gyakorlati alkalmazhatóságának bemutatása. 

A függvénytani fogalmak pontosítása, elmélyítése. 

Az esztétikus munkára nevelés. 



   

 

Követelmény 

 A megértés szintjén ismerjék: 

a vektorok skaláris szorzatának fogalmát és tulajdonságait, 

a sinustétel és a cosinustételt, 

azt, hogy, a cosinustétel bizonyos vonatkozásban a Pitagorász-tétel általánosítása, 

 Az alkalmazás szintjén tudják: 

a vektorokkal végzett műveleteket; 

a vektorokkal végzett műveleteket koordinák segítségével; 

a pozitív és negatív szögek szögfüggvényei közötti kapcsolatokak 

a trigonometrikus függvényeket.  

tetszőleges szögek szögfüggvényeinek ki- és visszakeresését, táblázat segítségével. 

a sinustételt és a cosinustételt, 

a háromszög trigonometrikus területképletének alkalmazását, 

a tételek felhasználását egyszerűbb és összetettebb geometriai feladatokban, 

távolság, magasság és szög meghatározása gyakorlati feladatokban és a fizikában. 

a háromszög köré írható kör sugarának kiszámítását (adott egy oldal és a szemközti szög), 

a skaláris szorzat kiszámítását a definíció alapján, illetve a koordinátákkal. 

 Legyen nagy gyakorlatuk: 

tetszőleges szögek szögfüggvényeinek ki- és visszakeresésében, zsebszámológép segítségével. 

Tartalom 

A szögfüggvényekről tanultak áttekintése. 

A vektorokról tanultak ismétlése. 

A vektor műveletek és tulajdonságai.(összeadás, kivonás, skalárral való szorzás)  

Vektorok felbontása. 

Helyvektor, szabadvektor. 

Vektorok koordinátái. 

Vektorműveletek koordináták segítségével. 

Vektorok 90 °-os elforgatottságának koordinátái. 

A skaláris szorzat fogalma és tulajdonságai. 

A skaláris szorzat kiszámítása koordinátákkal. 

Cosinustétel és sinustétel. 

A tételek sík- és térbeli alkalmazása. 

A háromszög területe, két oldal és a közbezárt szög ismeretében. 

Trigonometrikus egyenletek. 

Trigonometrikus azonosságok. 

Tanulói tevékenységek 

a vektorok halmazán műveleteket értelmeznek, végeznek,  

sík- és térgeometriai feladatokat értelmeznek oldanak meg, diszkutálnak 

egyenleteket oldanak meg és diszkutálnak. 

Módszertani javaslatok: 

fel kell idézni a korábbi vektorgeometriai és trigonometriai ismereteket,  

a témát egyéni vagy csoport munkával célszerű feldolgozni, 

célszerű differenciált foglalkoztatást végezni, 

a bonyolult trigonometrikus egyenletek helyett ajánlott gyakorlatias feladatok megoldása. 



   

 

Koordinátageometria 35 óra 

Cél 

A koordinátageometriai feladatokon keresztül a síkgeometriai, a vektorgeometriai, az algebrai és a 

függvénytani ismeretek összekapcsolása. 

A megoldási módszerek változatos lehetőségének bemutatása és a legegyszerűbb kiválasztása. 

A tervszerű munkára nevelés. 

Követelmény 

A megértés szintjén ismerjék: 

 az egyenes tanult egyenleteinek a felírását 

 a kör egyenletének a felírását, 

 általában az alakzat és egyenletének a kapcsolatát, 

 az egyenes és a kétismeretlenes elsőfokú egyenlet kapcsolatát, 

 a kör és a kétismeretlenes másodfokú egyenlet kapcsolatát. 

Az alkalmazás szintjén tudják 

 a vektor megadását koordinátákkal, illetve abszolút értékkel és irányszöggel, 

 az összeg-, a különbségvektor és vektor számszorosa koordinátáinak meghatározását, a 

műveletben részt vevő vektorok koordinátáinak az ismeretében, 

 két pont távolságának kiszámítását, 

 a szakasz felező- és harmadolópontjakoordinátáinak kiszámítását a szakasz végpontjaiba mutató 

helyvektor koordinátáinak a segítségével, 

 a háromszög súlypontja koordinátáinak felírását, 

 az egyenes irányvektorának, normálvektorának és iránytangensének fogalmát és ezek kapcsolatát, 

 az egyenes irányvektoros vagy normálvektoros vagy iránytényezős egyenletét, 

 az egyenesek párhuzamosságának és merőlegességének a feltételét, 

 adott középpontúéssugrú körök egyenletének felírását, 

 a kör adott pontjában húzott érintő egyenletének felírását, 

 kétismeretlenes másodfokú egyenletből a kör középpontjának és sugarának meghatározását, 

 kör és egyenes metszéspontjának meghatározását. 

 Legyen nagy gyakorlatuk: 

koordinátákkal, illetve abszolút értékkel és irányszöggel megadott vektorok adatainak az 

átszámításában, 

a vektor 90°-os elforgatottja koordinátáinak a kiszámításában, 

a vektor abszolút értékének koordinátákkal történő meghatározásában, 

két pont távolságának koordinátageometriai úton való meghatározásában, 

egyenesre és körre vonatkozó egyszerűbb feladatok megoldásában. 

Tartalom 

Helyvektorafogalma, alkalmazásai. 

Műveletek koordinátákkal adott vektorokkal. 

Szakasz osztópontja.(felezőpontja) 

A háromszög súlypontja. 

Két pont távolsága.Szakasz hossza. 

Az irányvektor, a normálvektor, az iránytangens fogalma.  

Az egyenes egyenlete. 

A párhuzamosság és merőlegesség feltételei. 

Két egyenes metszéspontja. 

Az egyenes és az elsőfokú kétismeretlenes egyenlet.  



   

 

Kör, a kör egyenlete, a kör érintője. 

A kör és egyenes kölcsönös helyzete. 

Tanulói tevékenységek 

szöveges feladatokat elemeznek 

feladatterveket készítenek, végrehajtják, diszkutálnak 

Kapcsolatot teremtenek a geometriai feladatok és az algebrai eljárások között. 

Módszertani javaslatok 

a levezetések és az eljárások bemutatása után célszerű differenciált egyéni vagy csoportos munkára 

térni, 

a geometriai probléma megoldása elemzéssel kezdődik, ahol csoportosíthatók az ismeretlenek, az 

adatok, a feltételek, majd kiválaszthatók a megfelelő megoldási módszerek, 

ajánljuk a pontos koordináta-geometriai ábrák készítését, 

építsünk a tanulók egyéni ötleteire. 

Valószínűség, statisztika 5 óra 

Cél 

A mindennapi problémák értelmezése, a statisztikai zsebkönyvek,a napi sajtó adatainak elemzése. A 

számítógép alkalmazása statisztikai adatok, illetve véletlen jelenségek vizsgálatára. A 

modellalkotásra nevelés. A körülmények kellő figyelembe vétele. Előzetes becslés összevetése a 

számításokkal. 

Követelmény 

A megértés szintjén ismerjenek: 

 a valószínűség fogalmát 

 egyszerű valószínűségszámítási problémákat, 

 statisztikai mintavételt. 

Az alkalmazás szintjén tudják: 

 adathalmazok szemléltetését, táblázatba rendezését, 

 táblázattal megadott adatok feldolgozását, 

 a relatív gyakoriság és a valószínűség közötti kapcsolatot, 

 műveleteket eseményekkel konkrét valószínűségszámítási példák esetén. 

Tartalom 

Egyszerű valószínűségszámítási problémák. 

Néhány konkrét eloszlás vizsgálata. 

Műveleteket eseményekkel konkrét valószínűségszámítási példák esetén.( és, vagy, nem ) 

Relatív gyakoriság. 

A valószínűség klasszikus modellje. 

Statisztikai mintavétel. 

 



   

 

12. évfolyam 

Évi óraszám: 128 (heti óraszám: 4) Ebből helyi tanterv szerint heti 1 óra. 

Cél 

A tanulók rendszerező képességének a fejlesztése. Felkészülés a középszintű érettségi vizsgára. 

Követelmény 

Legyen gyakorlatuk egyszerű terület és térfogatszámítási feladatok megoldásában. Legyen képük a 

matematika különböző problémaköreinek egymással és a kultúra  más területeivel való kapcso-latáról. 

 

Számsorozatok 22 óra 

Cél 

Az általános iskolában tanult ismeretek kiegészítése és bővítése. 

A mindennapi életben egyre gyakrabban előforduló kamatszámítási problémák megodásához 

módszer nyújtása. Példa mutatása a matematika alkalmazására a gyakorlati életben. 

Követelmény 

A megértés szintjén ismerjék: 

 a számsorozat fogalmát (mint speciális függvényt), 

 a számsorozat megadási módjait, 

 a számsorozat monotonítását, 

 a számtani és mértani sorozatra vonatkozó tanult tételek kimondását. 

Az alkalmazás szintjén tudják: 

 a számtani és mértani sorozat n-edik elemének a kiszámítását, 

 a számtani és mértani sorozat első n elemének az összegét, 

 a kamatos kamat számítását, 

 a számtani és mértani sorozatra tanult összefüggések alkalmazását szöveges feladatok meg-

oldásakor. 

Tartalom 

A számsorozat fogalma számsorozatok, monotonitása. Példák sorozatokra. 

A számtani sorozat fogalma, az n-edik elem kiszámítása. 

Az első n elem összege. 

A mértani sorozat fogalma, az n-edik elem kiszámítása. 

Az első n elem összege. 

Kamatos kamat. 
Tanulói tevékenységek 

 gyakorlati problémákhoz modelleket készítenek,  

 a megoldásokat összevetik az adatokkal és a valósággal. 

Módszertani javaslatok 

 célszerű először általánosan foglalkozni a sorozatokkal és a sorozatok tulajdonságaival, 

 ajánlott a differenciált foglalkoztatás. 



   

 

Kerület- és területszámítás 6 óra 

Cél 

Rendszerező összefoglalás. A mérés fogalmának pontosítása. 

A térfogat- és a felszínszámítás előkészítése. 

Követelmény 

 A megértés szintjén ismerjék: 

a terület és kerület általános fogalmának szemléletes képét, 

a sokszögekre vonatkozó kerületképleteket, 

a sokszögekre vonatkozó területképleteket, 

 kör és részeinek a kerületét és területét (ism.). 

 Az alkalmazás szintjén tudják: 

síkidomok kerületének és területének a meghatározását (a Pitagorász-tétel, a hasonlóság és a 

trigonometria felhasználásával). 

Tartalom 

A négyszögek kerülete és területe. 

A sokszögek kerülete és területe. 

A kör és részeinek kerülete és területe. 

Tanulói tevékenységek 

rendszerezik az ismert adatokat, a terület- és a kerület számításához szükségeseket meg-határozzák, 

kerületet és területet számítanak. 

Módszertani javaslatok 

célszerű a tanulókkal összegyűjtetni a kerület- és a területszámításhoz szükséges korábbi ismereteket, 

majd ezeket közösen kiegészíteni és rendszerezni, 

ajánlott a differenciált önálló munka, 

matematikatörténettel színesíthető a téma feldolgozása. 

Felszín- és térfogatszámítás 30 óra 

Cél 

A gyakorlati számításokon kívül a térlátás fejlesztése. Az absztrakciós készség fejlesztése, a felszin 

és térfogat fogalmának elmélyítésével. 

Követelmény 

A megértés szintjén ismerjék: 

 térfogat és felszín általános fogalmának szemléletes képét, 

 a hasáb térfogatképletét, 

 a gúla- és a csonka gúla felszín- és térfogatképletét, 

 a henger és gömb felszín- és térfogatképletét, 

 a forgáskúp és a csonka fogáskúp felszín- és térfogatképletét. 

Az alkalmazás szintjén tudják 

 a tanult testek származtatását és tulajdonságait; 

 - a testek felszínének és térfogatának a meghatározását a tanult sík és térgeometriai fogalmak 

és tételek segítségével. 



   

 

Tartalom 

 A testek csoportosítása, származtatása, hálózatuk. 

 A hasáb térfogata és felszíne. 

 A henger térfogata és felszíne. 

 A gúla, kúp, térfogata és felszíne. 

 A csonka gúla, csonka kúp térfogata és felszíne. 

 A gömb térfogata és felszíne. 

Tanulói tevékenységek: 

 a térelemek távolságát és szögét meghatározzák, 

 felszínt és térfogatot számítanak, 

 gyakorlati problémákhoz matematikai modellt alkotnak, 

 az eredményeket összevetik az adatokkal, a valósággal,  

 ábrákat készítenek. 

Módszertani javaslatok 

 a térfogat összefüggések igazolására a célszerűség szerint használjuk az átdarabolást, 

 a fejezet lehetőséget ad a differenciált foglalkoztatásra és a projekt munkára. 

Logika, statisztika 10 óra 

Cél 

A matematikai logika legfontosabb alapfogalmainak megismerése. A halmazelmélet és a 

matematikai logika kapcsolatának bemutatása. A minden szakma számára fontos informa-tikának 

alapismeretek nyújtása. 

Követelmény 

A megértés szintjén ismerjék: 

 a logikai műveletek műveleti tulajdonságait (kommutativitás, asszociativitás, 

disztributi-vitás), 

 valamennyi logikai művelet kifejezhető negáció és konjunkció, vagy negáció 

és diszjunkció segítségével 

 a szóródást és a szórás fogalmát 

Az alkalmazás szintjén tudják 

 A matematikai állítás fogalmát, 

 az állítások logikai értékét, 

 a negációt, konjunkciót, diszjunkciót, implikációt, ekvivalenciát, 

 a De Morgan azonosságokat 

 az értéktáblázat elkészítését, 

 az egyenlet, egyenlőtlenség megoldásában a logikai műveletek jeleit 

definícióiknak megfelelően használni, 

 grafikonok, táblázatok adatainak leolvasását, értelmezését 

Tartalom 

Az állítás fogalma. 

Az állítás logikai értéke. 

A logikai művelet fogalma. 

A logikai műveletek: negáció, konjunkció, diszjunkció, implikáció, ekvivalencia. 

Az értéktáblázat fogalma és alkalmazása. 

Logikai műveletek tulajdonságai: kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás. 



   

 

De Morgan azonosságok. 

Kvantorok, logikai függvények. 

A matematikai logika alkalmazása: egyenlet, egyenlőtlenség megoldása. 

Tanulói tevékenységek: 

 logikai táblázatokat készítenek szöveges feladatokből 

 statisztikai adatokat táblázatba foglalnak, 

 táblázatok adatait diagramon ábrázolják, 

 középértékeket számolnak. 

Rendszerező összefoglalás 60 óra 

Cél 

Az áttekintő és rendszerező képesség fejlesztése. 

Általános képük alakuljon ki a matematika módszereiről és a módszerek gyakorlati alkalmaz-

hatóságáról. 

Követelmény 

Az átismételt témakörök tartalmazzák. 

Tartalom 

Halmazok. 

Algebra I.: számelmélet, algebrai műveletek és algebrai kifejezések. 

Algebra II.: egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, egyenlőtlenségrendszerek. 

Függvények, sorozatok. 

Elemi geometria. 

Trigonometria. 

Koordináta-geometria. 

Geometriai mértékek 

Kombinatorika és valószínüség számítás. 

Tanulói tevékenységek 

a tanulók rendszerezik ismereteiket, 

a feladatokhoz adekvát módszert keresnek, 

gyakorolják a megoldások pontos leírását. 



   

 

Fizika  10-11. évfolyam 

Óraszám 

 10. 11. 

Éves óraszám 72 72 

Heti óraszám 2 1 

 

Célok és feladatok 

Az általános műveltség részét jelentő alapvető fizikai ismeretek kialakítása, a tanulók érdeklődésének 

felkeltése a természeti jelenségek megértése iránt, valamint az önálló ismeretszerzési készség 

megalapozása.  

Az általános iskola első nyolc évfolyamában megszerzett természettudományos alapismeretek rend-

szerezése, kibővítése, az egységes szemléletre alapozott fizikai világkép kialakítása. Annak tudatosítása, 

hogy a természettudományok – ezen belül a fizika – az egyetemes emberi kultúra részét képezik.  

A fizika természetleírási módszereinek megismerése, ezek egyszerűbb alkalmazásainak elsajátíttatása. 

Fizikai ismereteinek hasznosítása természeti környezetünk megóvásában. 

Környezetvédelemre, természetvédelemre nevelés. 

Követelmény 

A fizika fogalomrendszerének ismerete, szakkifejezések, jelölések megfelelő használata. 

Az SI és a gyakorlatban használt SI-n kívüli mértékegységek, azok törtrészeinek és többszöröseinek 

ismerete. 

A fontosabb összefüggések ismerete és ezek alkalmazása egyszerűbb feladatok megoldásában. 

Kísérletek, mérések során nyert adatok grafikus ábrázolása, kész grafikonok adatainak leolvasása, 

értelmezése. 

Az energiára és az energia termelésére-felhasználására vonatkozó történeti-, gazdálkodási, 

környezetvédelmi ismeretek elsajátítása. 

Az anyag mikroszerkezetének (szubatomi szint) és makroszerkezetének (kozmikus szint) egységes fizikai 

szemléletre (alapvető kölcsönhatások) alapozott megértése . 

10. évfolyam 

Óraszám 

10.évfolyam: Évi 72 óra (heti 2 óra) 

Cél 

A középiskolai tanulási készségek elsajátíttatása. 

Az alsóbb évfolyamokon megszerzett mechanikai, hőtani és fénytani ismeretek rendszerezése, 

kiszélesítése. A formális gondolkodás fejlesztése. A megfigyelésen, kísérleten, mérésen alapuló 

fenomenológiai természetleírás és a modellalkotási módszeren keresztül megvalósuló ismeretszerzés 

megismertetése. 

Követelmény 

 Értse, hogy a fizikai természetleírás alapelvei között központi jelentőségű: 

 a dinamika négy alaptörvénye; 

 a természetben önként lejátszódó folyamatok irreverzibilitása.   

 Ismerje fel és tudja alkalmazni a vonatkozó összefüggéseket egyszerűbb problémák megoldására. 



   

 

 Mozgások köréből: 

 Az egyenesvonalú egyenletes mozgást; az egyenesvonalú egyenletesen változó mozgást; 

 A szabadesést; 

 Egyenletes körmozgást; a harmonikus rezgőmozgást; 

 Vonal- ill. felület mentén terjedő hullámmozgást; 

 A fény egyenes vonalú terjedését vákuumban ill. levegőben. 

 Kölcsönhatások köréből: 

 A rugalmas- és a rugalmatlan ütközést; 

 A harmonikus rugó erőtörvényét; 

 A tömegvonzást; 

 A súrlódást és a közegellenállást; 

 A termikus kölcsönhatást; 

 A fény visszaverődésére és törésére vonatkozó törvényeket. 



   

 

 A megmaradási elvekre alapozott törvények körébõl: 

 A lendületmegmaradási törvényt; 

 A mechanikai energia megmaradási törvényét; 

 A munkatételt; 

 A hőtan főtételeit. 

 Legyenek gyakorlatias ismeretei: 

 A centripetális erőre, 

 A forgatónyomatékra, 

 Az egyensúlyra, 

 Az egyszerű gépekre, 

 A rezonancia jelenségére, 

 A gáztörvényekre. 

 A fontosabb optikai eszközökre (tükrök, lencsék, az egyszerű nagyító, a mikroszkóp, a távcső, a 

szemüveg, a fényképezőgép) 

 A látásra, szemhibákra (színek, színkeverés, az emberi szem) 

 A fény hullámtulajdonságaira (elhajlás résen, rácson, interferencia, fénypolarizáció) 

Mechanika               38 óra 

Részei Tartalmak 

Mozgások     (6 óra) 

 - Az egyenes vonalú egyenletes mozgás 

 - Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás, szabadesés 

 - Az egyenletes körmozgás 

A dinamika alapjai   (11 óra) 

 - Mozgásállapot-változás és erő 

 - Erőfajták 

 - Erők együttes hatása, merev testek egyensúlya 

 - A lendület-megmaradás 

 - Az egyenletes körmozgás dinamikai vizsgálata 

 - Az egyetemes tömegvonzás 

Munka, energia    (4 óra) 

 - A munka értelmezése és kiszámítása 

 - Mechanikai energiafajták 

 - A teljesítmény és hatásfok 

Rezgések, hullámok  (7 óra) 

 - Rezgések 

 - Hullámok 

 - A hanghullám tulajdonságai 

Cél 

 Az általános iskola 7. és 8. osztályában tanultak felidézése, rendszerezése, a továbbhaladáshoz 

szükséges ismeretek elsajátítása (szintrehozás). Az irányváltozás kinematikai és dinamikai leírása, a 

mechanikai leírás kibővítése a megfelelő mozgásegyenletek és az erőtörvények alkalmazásával. A 

Naprendszer felépítésének, a mechanikai világkép kialakulásának megtanítása. 

 A forgómozgásra, az egyensúlyra és az egyszerű gépek működésére vonatkozó mechanikai össze-

függések felidézése és bővítése. 



   

 

Követelmény 

 Fizikai mennyiségek fogalmának, jelének és a hozzá tartozó SI egységek emlékezet alapján való 

felidézése: út, idő, sebesség, gyorsulás, kerületi sebesség, periódusidő, fordulatszám, szögsebesség, 

centripetális gyorsulás, nehézségi gyorsulás, erő, lendület, tömeg, mozgási energia, helyzeti energia, 

munka, teljesítmény, tapadási súrlódási tényező, csúszási súrlódási együttható, forgatónyomaték., 

amplitúdó, rugóállandó, hullámhossz, terjedési sebesség. 

 Mennyiségi összefüggések emlékezet alapján történő felidézése, alkalmazása egyenletrendezési tudást 

és mértékegység - egyeztetést igénylő numerikus feladatokban.  

 Ismeretek, alkalmazási képességek: 

 az egyenletes mozgás sebessége állandó; 

 a sebesség a megtett út és a közben eltelt idő hányadosaként értelmezve átlagsebességet határoz 

meg, a pillanatnyi sebességet  határesetként, végtelen kis időtartamhoz rendeljük; 

 a változó mozgáshoz átlagsebesség rendelhető; 

 a gyorsulás a sebességváltozás sebessége; 

 az egyenletesen változó mozgás gyorsulása állandó; 

 a sebesség-idő grafikon segítségével a megtett út - mint a megfelelő terület - meghatározható; 

 az irányváltozáshoz gyorsulás rendelhető; 

 a centripetális erő származhat bármilyen, a feltételnek megfelelő kölcsönhatásból; 

 a centripetális erő munkája 0; 

 a Naprendszer égitestjeinek mozgása a tömegvonzás miatt periodikus mozgás, a nagybolygók és 

ezek holdjai olyan ellipszispályákon  mozognak, amelyek többsége körpályával közelíthető; 

 a mesterséges égitestek körsebességére érvényes összefüggés; 

 zárt rendszerben a lendületösszeg állandó; 

 a testen bekövetkező lendületváltozási sebesség egyenlő a testre ható erők eredőjével; 

 vektor- és skalármennyiségek megkülönböztetése, vektorösszegzés,  összetevőkre bontás; 

 párkölcsönhatási folyamatban a testek egyenértékűen vesznek részt; 

 a testek mechanikai állapota mozgási energiával és helyzeti energiával  jellemezhető; 

 a munka a kölcsönhatási folyamat jellemzője; 

 a testen végzett munka egyenlő a test mechanikai energiaváltozásával; 

 a merev test a haladó mozgás szempontjából helyettesíthető a tömegközéppontjával; 

 az erőpár forgatónyomatéka független a forgáspont elhelyezkedésétől; 

 az egyensúly általános feltétele, hogy a testre ható összes erő eredője is és az összes forgató-

nyomaték összege is zérus legyen; 

 az egyszerűgépek működtetésekor is érvényes a mechanikai energia megmaradása és a 

munkatétel; 

 a mechanikai hatásfok () mindíg kisebb, mint 1; 

 a harmonikus rezgőmozgás időbeli lefolyása a megfelelő sugarú és periódusidejű egyenletes 

körmozgás átmérőre vonatkoztatott vetületének  mozgásával azonos; 

 a fonálinga mozgása harmonikus rezgőmozgásként kezelhető; 

 a fonálinga lengésideje csak a fonálhossztól függ; 

 harmonikus rugó – az erőtörvényéből következően – rezgőmozgás kialakulását hozhatja létre, 

 a rezgésképes rendszer sajátfrekvenciája független az amplitúdótól; 

 a rezonanciajelenség a sajátfrekvencia és a kényszerrezgés frekvenciájának megegyezése esetén 

következik be; 

 a hullámban rezgésállapot terjed; 

 a hullám transzverzális, ha a rezgések merőlegesek a terjedés irányára, longitudinális, ha a 

rezgések a terjedés irányába esnek; 



   

 

 a közeghatáron visszaverődés és törés következhet be, visszaverődéskor, töréskor a két közegben 

különböző a hullám terjedési sebessége, és hullámhossza; 

 a hang elsősorban a levegőben terjedő, a 20 Hz és 20 kHz közötti frekvenciájú longitudinális 

hullám. 

  

 Kvalitatív ismeretek: 

 inerciarendszerek és ezek mechanikai egyenértékűsége; 

 Galilei, Newton munkássága; 

 a geocentrikus és a heliocentrikus világkép; 

 a zárt rendszer a forgásállapotváltozásra nézve is tehetetlen; 

 a munkatétel és a mechanikai energia megmaradási törvénye a forgásállapotban bekövetkező 

változásokra is érvényes; 

 a hullámok találkozásakor bekövetkező interferencia; 

 a hullámok résen való áthaladásakor létrejövő elhajlás; 

 az állóhullám; 

 hangforrások, a hang fizikai jellemzői, Doppler-jelenség; 

 a hallás fiziológiai vonatkozásai, a dúr- és a molskála; 

 a hangerősség, az infrahangok, az e fogalmakkal összefüggő egészségvédelmi vonatkozások; 

 az ultrahang és alkalmazásai; 

Hőtan                15 óra 

Részei Tartalmak 

 Hőtani alapjelenségek    (2 óra) 

  - Hőtágulás, hőmérséklet mérése 

 Gázok állapotváltozásai    (6 óra) 

  - Állapotjelzők, (hőmérséklet, térfogat, nyomás, anyagmennyiség) 

  - Boyle-Mariotte és Gay-Lussac törvények 

  - Kelvin-féle hőmérsékleti skála 

  - Az egyesített gáztörvény 

  - Ideális gázok részecskemodellje 

 A hőtan főtételei     (2 óra) 

  - A hőtan I. főtétele (energia-megmaradás megfogalmazása 

  - A hőtan II. főtétele (a folyamatok iránya) 

 Halmazállapot-változások   (3 óra) 

  - Olvadás-fagyás, forrás / párolgás-lecsapódás jellemzése 

  - A nyomás szerepe a halmazállapot-változásokban 

  - Halmazállapot-változások energetikai vizsgálata, olvadáshő, párolgáshő 

 A hőterjedés      (1 óra) 

  - Hősugárzás, hővezetés, hőáramlás kísérleti vizsgálata 

 Hőtani jelenségek az időjárásban  (1 óra) 

 - Hétköznapi jelenségek egyszerű fizikai értelmezése  

Cél 

A gázokról az alacsonyabb évfolyamokon megszerzett ismeretek felidézése, rendszerbe foglalása, új 

szemléleti elvek alapján történő kibővítése, általánosítása. 



   

 

Gyakorlatias ismeretek elsajátíttatása. A fizikai leírásban alkalmazott egységes szemléleti elvek 

megértésének megalapozása. A formális gondolkodás fejlesztése. Természetvédelmre, környezet-

védelemre nevelés. Energiatakarékosságra, ésszerű energiafelhasználásra nevelés. 

Követelmény 

Fizikai mennyiségek fogalmának, jelének és a hozzá tartozó SI egységek emlékezetből való felidézése: 

hőmérséklet, anyagmennyiség, moláris gázállandó, Boltzmann állandó, hőmennyiség, fajhő, belsőenergia. 

A vonatkozó mennyiségi összefüggések emlékezet alapján történő felidézése, alkalmazása egyenlet-

rendezési tudást és mértékegység - egyeztetést igénylő numerikus feladatokban. 

 Ismeretek, alkalmazási képességek: 

 a Boyle - Mariotte törvény a zárt gáz egyensúlyi állapotait állandó hőmérsékleten írja le; 

 a testek hőmérsékleti egyensúlyba kerülnek környezetükkel, ez teszi lehetővé a hőmérsékleti 

skálák készítését; 

 Gay-Lussac törvényei a zárt gáz egyensúlyi állapotait állandó térfogaton, illetve állandó nyomáson 

írják le; 

 az egyesített gáztörvény a zárt gázok egyensúlyi állapotaira érvényes összefüggés; 

 a moláris gázállandó az anyagmennyiség egységére, a Boltzmann-állandó az anyag egy 

molekulájára vonatkoztatva határozza meg a kifejezés értékét; 

 az ideális gáz állapotegyenlete az anyag kémiai minőségétől független, általános összefüggés; 

 a hőtan első főtétele az energia megmaradási törvény általánosítása; 

 az izochor, adiabatikus, izobár és izoterm folyamatok az első főtétel alkalmazásaiként is 

tárgyalhatók; 

Kvalitatív ismeretek: 

 a diffúzió és a folyadékhalmazállapot molekuláris modellje; 

 a légnyomás, a légnyomás csökkenése a magassággal, meteorológiai vonatkozások; 

 a Tyndall-jelenség és a gáz mint egymástól függetlenül mozgó részecskék sokasága; 

 a hőmérséklet és a nyomás értelmezése a gázmolekulák tökéletesen rendezetlen mozgása alapján; 

 mechanikai és termikus kölcsönhatás összehasonlítása, a rendezett mozgás és a rendezetlen belső 

mozgás összehasonlítása; 

 a kölcsönhatási folyamatok irreverzibilitása, a hőtan második főtétele; 

Fénytan                (15 óra) 

Részei Tartalmak 

Geometriai optika (10 óra) 

 - A fény egyenes vonalú terjedése, árnyékjelenségek, terjedési sebesség. 

 - A fényvisszaverődés törvényei. 

 - Sík- és gömbtükrök képalkotása. 

  - A törés és teljes visszaverődés jelensége, a törési törvény. 

  - Lencsék képalkotása, optikai eszközök (fényképezőgép, távcső, mikroszkóp). 



   

 

Hullámoptika (5 óra) 

 - A fény hullámtulajdonságainak kísérleti vizsgálata: elhajlás résen, rácson, interferencia,  

   fénypolarizáció. 

 - A fehér fény színekre bontása, színkeverés. 

Cél 

A fény terjedésjelenségeinek, a leképezés törvényeinek és a látással, valamint az optikai eszközök 

képalkotásával összefüggő általános iskolai ismeretek felelevenítése, elmélyítése, a fény hullám-

tulajdonságainak megtanítása. 

Követelmény 

Fizikai mennyiségek fogalmának, jelének és a hozzá tartozó SI egységek emlékezetből való felidézése: 

tárgytávolság, képtávolság, fókusztávolság, dioptria. 

A vonatkozó mennyiségi összefüggések emlékezet alapján történő felidézése, alkalmazása egyenlet-

rendezési tudást és mértékegység - egyeztetést igénylő numerikus feladatokban. 

 Ismeretek, alkalmazási képességek: 

 a fény homogén közegben egyenes vonalban terjed, a közeghatáron visszaverődés, törés, ill. 

elnyelődés következhet be; 

 a síktükör egyenes állású, látszólagos képet alkot a tükör mögött ugyanakkora távolságban, mint 

amekkora távolságban a tárgy van a tükör előtt; 

 a homorú gömbtükör fókusztávolsága a gömb sugarának felével egyenlő, a fókuszpont a tükör 

előtt az optikai tengelyen helyezkedik el, a tükör alkothat egyenesállású nagyított látszólagos 

képet (t<f), fordított állású kicsinyített képet (t>2f), fordított állású nagyított képet (f<t<2f); 

 a domború gömbtükör virtuális fókusztávolsága a görbületi sugár felével egyenlő, a virtuális 

fókuszpont a tükör mögött van, a tükör által alkotott kép látszólagos, egyenesállású, kicsinyített; 

 a nevezetes sugármenetek alapján a tükrök és a lencsék által alkotott képek megszerkeszthetők; 

 a vékony lencsék fókusztávolsága a görbületi sugarak és a törésmutató alapján meghatározható; 

 a nagyítás a kép- és tárgynagyságok, ill. a kép- és tárgytávolságok hányadosa; 

 a látható fény hullámhossza levegőben 760 nm-től (bíborvörös), 380 nm-ig (ibolya) terjed; 

 a szemlencse az ideghártyára fordított állású valódi képet vetít; 

 Kvalitatív ismeretek: 

 a hullámoptikai jelenségek (elhajlás, interferencia, polarizáció); 

 az egyeneslátású prizma szinfelbontása; 

 távcsövek (reflektorok, refraktorok); 

 a fényképezőgép; 

 a mikroszkóp; 

 a szemüveg; 

 a megvilágítás erőssége, egészségvédelmi tudnivalók; 

 a lézer, mint monokromatikus párhuzamos sugárnyaláb; 

 Galilei, Newton, Kepler munkássága. 

 

Rendszerezés számonkérés            (4 óra) 

11. évfolyam 

Óraszám 

11. évfolyam: Évi 72 óra (heti 2 óra) 



   

 

Cél 

Az alsóbb évfolyamokon megszerzett elektromosságtani, mágnességtani ismeretek rendszerbe foglalása, 

kibővítése. 

A modern fizika elemeinek (magfizika, héjfizika) megismertetése. 

Gyakorlatias tudnivalók elsajátíttatása (érintésvédelem, baleset-megelőzés, energiatakarékosság). 

A fizika egységes szemléletre alapozott természetleírási módszerének elsajátíttatása. 

Követelmény 

Értse, hogy a fizikai természetleírás a négy alapvető kölcsönhatásra (gravitáció, elektromágnesség, 

nukleáris erős, nukleáris gyenge) épül.  

Ismerje és tudja alkalmazni egyszerűbb problémák megoldására: 

 Elektrosztatikából: 

 Az elektromos töltések között fellépő erőhatásokat; 

 Az elektromos megosztás jelenségét; 

 A csúcshatás, árnyékolás, elektromos kisülés, földelés jelenségét; 

 Az elektromos egyenáramra vonatkozó törvények köréből: 

 Az áramkör részeit (áramforrás, fogyasztó, vezetékek, áram- és feszültségmérő műszerek); 

 Ohm törvényét vezető szakaszra; 

 Ellenállások soros és párhuzamos kapcsolását; 

 Az egyenáram munkáját és teljesítményét; 

 Magnetosztatikából: 

 A mágneses indukció vektor fogalmát, erővonalakat; 

 Az egyenáram mágneses hatását; 

 Az elektromágneses indukciót leíró törvények köréből: 

 Az indukciós alapjelenségeket (mozgási és nyugalmi indukció); 

 Lorentz-erő fogalma; 

 Lenz-törvény. 

 A váltakozó áram jellemzői köréből: 

 A váltakozó áram feszültségét, áramerősségét, munkáját, teljesítményét (ohmikus fogyasztó 

esetében); 

 Az elektromos energia gyakorlati alkalmazásaira vonatkozó tudnivalókat (generátor, transz-

formátor, szállítási veszteségek, háztartási fogyasztók, balesetvédelem, takarékosság, 

környezetvédelem). 



   

 

 Az elekromágneses hullámokra vonatkozó ismeretek köréből: 

 A vákuumban terjedő elektromágneses hullámok tulajdonságait (terjedési sebesség, hullámhossz, 

frekvencia); 

 Az elektromágneses hullámok spektrumát és az egyes jellegzetes tartományok gyakorlati 

alkalmazásait és biológiai jellemzőit; 

 Az anyag szerkezetére vonatkozóan: 

 Az elektronburok felépítését, a periódusos rendszer és az elekronszerkezet közötti összefüggést, az 

atomok fénykibocsátását és  fényelnyelését; 

 A természetes radioaktivitást, az alfa, béta, gamma sugarak fizikai jellemzőit; 

 Az atommagot felépítő részecskéket (proton, neutron); 

 Az atommagot összetartó nukleáris erős kölcsönhatást és az atommag energiáját; 

 A proton - neutron átalakulást, a nukleáris gyenge kölcsönhatást; 

 A maghasadást és a nukleáris energiatermelés alapjait, a kapcsolódó környezetvédelmi, biztonsági 

tudnivalókat; 

 A magfúziót, a Nap energiatermelését, a nukleáris energiára vonatkozó történeti ismereteket. 

 Legyenek gyakorlatias ismeretei 

 Áramkörök felépítésére, védelmére vonatkozóan (világítás, fűtés, dinamó, motor)  

 A rádió- és a televízió adásról és -vételről 

 Egyes sugárzások egészségkárosító hatásairól 

 Az energia előállításával kapcsolatos környezetvédelmi és gazdálkodási kérdésekről 

 Ismerje azoknak a kiemelkedő személyiségeknek a munkásságát, akik a modern fizika megalapozása 

terén a legtöbbet tették az egyetemes emberi haladásért (Pierre- és Marie Curie, Rutherford, Einstein, 

Fermi, Szilárd Leó, Wigner Jenő, Teller Ede, Hevesy György) 

  

Elektromágnesség            (52 óra) 

Részei Tartalmak 

Elektrosztatika     (20 óra) 

 - Elektromos alapjelenségek 

 - Az elektromos tér 

Egyenáramok     (20 óra) 

 - Az egyenáram 

 - Elektromos energia és teljesítmény 

Elektromágneses indukció  (12 óra) 

 - A mágneses tér, elektromágneses hullámok 

 - Lorentz-erő 

 - Mozgási indukció 

 - Nyugalmi indukció 

 - Elektromágneses hullámok 

Cél 

Az általános iskola 8. osztályában tanultak felidézése elmélyítése. Az elektromos, a mágneses és az 

elektromágneses kölcsönhatások és hullámok megtanítása 



   

 

Követelmény 

Fizikai mennyiségek fogalmának, jelének és a hozzá tartozó SI egységek emlékezetből való felidézése: 

töltés, térerősség, feszültség, áramerősség, ellenállás, mágneses indukció, mágneses fluxus, az 

elektromágneses hullámok terjedési sebessége vákuumban. 

A vonatkozó mennyiségi összefüggések emlékezet alapján történő felidézése, alkalmazása egyenlet-

rendezési tudást és mértékegység-egyeztetést igénylő numerikus feladatokban 

 Ismeretek, alkalmazási képességek: 

 a pozitív és a negatív elektromos töltések szétválaszthatók, elektromos teret hoznak létre; 

 feszültség hatására a töltés a vezetőkben elmozdulhat; 

 az áram munkája a szállított töltés és a feszültség szorzata; 

 a fogyasztó jellemző adata az ellenállása; 

 a feszültség független az úttól; 

 az egyenáram mágneses teret hoz létre; 

 a patkómágnes szárai között és a hosszú egyenes tekercs belsejében homogén mágneses tér van; 

 a mágneses indukció és fluxus a mágneses tér jellemzője; 

 a mágnességnek nincs forrása, mágneses monopólus nem hozható létre; 

 árammal átjárt vezetőre a mágneses térben erő hat; 

 az időben változó fluxus feszültséget indukál; 

 homogén mágneses térben megfelelően mozgatott vezető végei között feszültség lép fel; 

 a váltakozó áram a hőhatása alapján effektív értékekkel jellemezhető; 

 közönséges fogyasztók esetében a váltakozó áram effektív értékeire alkalmazható az ohm törvény. 

 Kvalitatív ismeretek: 

 az elektromos és a mágneses tér szemléltetése térerősség- ill. indukcióvonalakkal; 

 a váltakozó áram- ill. feszültség pillanatnyi értékeinek grafikus ábrázolása; 

 ellenállások, áram- és feszültségmérő műszerek; 

 az elektromágnesség fontosabb gyakorlati alkalmazásai (főzőlap, vasaló, hajszárító, kerék-

párdinamó, gépkocsi- és motorkerékpár gyújtó rendszer, izzólámpa és kapcsolásai, generátor, 

transzformátor, villanymotor); 

 érintésvédelmi tudnivalók (nullázás, védőföldelés, biztosíték,  balesetvédelmi szabályok); 

 Coulomb, Ampére, Ohm, Faraday, Déry, Bláthy, Zipernowsky munkássága; 

 az elektromágneses hullámok spektruma: rádióhullámok, mikrohullámok, infravörös sugarak, 

fény, ultraibolya sugarak, Röntgen-sugárzás, gamma sugárzás; 

 az elektromágneses hullámok terjedésjelenségei: visszaverődés, törés, elhajlás, interferencia, 

polarizáció; 

 gyakorlati alkalmazások: televízió, rádió, mikrohullámú sütő; 

 Herz, Marconi, Puskás Tivadar munkássága. 

Modern fizika              (20 óra) 

Részei  Tartalmak 

Anyagszerkezet   (8 óra) 

 - Az anyag atomos szerkezete 

 - A fény kettős természete 

 - Az elektronok kettős természete 

 - Az atom szerkezete 

Az atommag szerkezete (6 óra) 

 - A radioaktivitás 



   

 

 - Maghasadás és magfúzió 

Csillagászat    (6 óra) 

 - Csillagfejlődés 

 - A kozmológia alapjai 

Cél 

Az atomszerkezet, a radioaktivitás, az atomenergia előállítása, és a kapcsolódó környezet- és egész-

ségvédelmi tudnivalók megtanítása Csillagászati alap fogalmak megismertetése: csillag, bolygó, üstökös, 

naprendszer, fényév. 

Követelmény 

 A vonatkozó mennyiségi összefüggések alkalmazása egyenletrendezési tudást és mértékegység - 

egyeztetést igénylő numerikus feladatokban. 

 Ismeretek, alkalmazási képességek: 

 a radioativ sugárzás energiát hordoz; a radioaktiv sugárzás alfa, béta és gamma sugarakra bontható 

az elektromos- ill. a mágneses térben mutatott eltérülés alapján; 

 az alfa sugarak héliumionok, a béta sugarak elektronok, a gamma sugarak elektromágneses 

természetűek; 

 az atomot atommag és elektronburok alkotja, a magot protonok és neutronok képezik; 

 a rendszám a protonok száma, a tömegszám a nukleonok száma; 

 az atommagot felépítő elemi részecskék száma és összetétele alapján értelmezhető az elemek 

Mendelejev-féle periódusos rendszere és az izotóp atomok előfordulása a természetben; 

 a fényelektromos jelenség a fény részecskekénti viselkedésével magyarázható; 

 a fényrészecske neve foton, a foton energiája a frekvenciával egyenesen arányos, az arányossági 

tényező a Planck-állandó; 

 a nukleonokat a nukleáris erős kölcsönhatás tartja kötött állapotban; 

 az összetett magok össztömege kisebb, mint a felépítő nukleonok egyenkénti összes tömege, ez a 

tömeghiány; a tömeghiány alapján meghatározható az atommag kötési energiája; 

 Kvalitatív ismeretek: 

 a természetes radioaktivitás felfedezése, radioaktív elemek a periódusos rendszerben; 

 a radioaktív sugarak hatása az élő szervezetre, egészségvédelmi tudnivalók; 

 az egy nukleonra jutó kötési energia, a Nap energiatermelése, az urán 235 tömegszámú 

izotópjának hasadása; 

 atomerőmű működésének elvi alapjai, az energiagazdálkodással, környezetvédelemmel 

összefüggő problémák; 

 a nukleáris energia mint tömegpusztító fegyver, történeti vonatkozások; 

 a maghasadással, magfúzióval kapcsolatos felfedezések története, a Curie házaspár, Rutherford, 

Einstein, Fermi, Szilárd Leó, Wigner Jenő, Teller Ede, Hevesy György munkássága. 

Értékelés 

 szóbeli, írásbeli felelet, röpdolgozat, témazáró dolgozat 

 pontozás (+;-): órai munka, házi feladat ellenőrzése ( öt + pont ötös, két + pont kettes ) 

 önálló kiselőadás (pl. híres fizikusok élete, munkássága, mikroszkóp, távcső, tv, rádió működési 

elve) 

 



   

 

Kémia 11. évfolyam 

Óraszám 

  11. évfolyam 

Éves óraszám  74 

Heti óraszám  2 

Cél 

A kémia tanításával korszerű és továbbfejleszthető kémiai, illetve természettudományos műveltséget 

alakítson ki, alapozzon meg. 

Műveltségtartalmával járuljon hozzá a tanulók személyiségének fejlesztéséhez. 

Ismertesse meg a vegyi anyagok gyakorlati hasznát és veszélyeit a környezetre, élőlényekre, valamint 

a vegyi anyagok biztonságos használatát. 

Követelmény 

A tanulók legyenek képesek: 

megérteni az anyagi világ egységét, sokrétűségét, 

megérteni az anyagok szerkezete és az anyagi tulajdonságok közötti összefüggéseket, 

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. 



   

 

11. évfolyam 

Részei 

Bevezetés  

Szerves kémia: 

Bevezetés a szerves kémiába 

A szénhidrogének 

Telítetlen szénhidrogének és származékaik 

A műanyagok 

Oxigéntartalmú szerves vegyületek 

A fehérjék 

Nukleinsavak 

Biológiai jelentôségű szerves vegyületek 

Környezeti szerves kémia 

Rendszerező ismétlés 

Cél 

A kémia tanítás célja, hogy korszerű és továbbfejleszthető kémiai, illetve természettudományos 

műveltséget alapozzon meg és alakítson ki. 

E műveltség tartalmával járuljon hozzá a tanulók teljesebb személyiségének fejlesztéséhez. 

Követelmény 

mutassa be az anyagi világ egységét és csodálatos sokrétűségét; 

fejlessze a természettudományos gondolkodást az anyag szerkezete és átalakulásai közötti 

összefüggések bemutatásával; 

fejlessze a gondolkodást és a problémamegoldó készséget; 

tudatosítsa a kemizálás szerepét az iparban és a mezőgazdaságban; 

keltsen érdeklődést a tanulókban a környezetben, az emberi tevékenységek során előforduló anyagok 

és tulajdonságaik iránt, és a velük kapcsolatos folyamatok és jelenségek megfigyelése, magyarázata 

iránt; 

ösztönözzön a kémiai elveken és módszereken is alapuló környezetvédelemre; 

járuljon hozzá a folyamatos önművelés iránti igény felkeltéséhez és fejlesztéséhez. 

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; 



   

 

meghatározni a funkciós csoport fogalmát. 

Tartalom 

A szerves kémia története; a kutatás főbb állomásai 

A szerves anyagok közös, jellemző tulajdonságai 

A szerves vegyületek elkülönített tárgyalásának oka 

A szerves vegyületek csoportosítása; a funkciós csoport fogalma, a vegyületek csoportosítása a 

funkciós csoport alapján. 

A szénhidrogének             16 óra 

Cél 

A szénhidrogének alapvető tulajdonságainak, a gyakorlati életben felhasználásuknak elsajátíttatása. A 

szerves kémiai ismeretek megalapozása. 

Követelmény 

A tanuló legyen képes: 

meghatározni a homológ sor fogalmát; 

elnevezni a legfontosabb szénhidrogéneket; 

ismertetni a IUPAC nomenklaturát; 

alkalmazni a nevezéktant a szénhidrogének összeg-, szerkezeti- és atomcsoportos képletek 

felírásánál normál és elágazásos szénlánc esetén egyaránt; 

megérteni a konstitúciós izomeriát; 

ismertetni, hogyan változnak a fizikai tulajdonságok a szénatomszám növekedésével; 

megérteni a szénhidrogének reakciókészségét; 

ismertetni az alkánok (metán, etán, bután) fizikai és kémiai tulajdonságait; 

megérteni az alkánok felhasználási lehetőségeit; 

ismertetni a kőolaj és a földgáz keletkezését, feldolgozásukat, az egyes kőolaj frakciókat és azok 

felhasználását; 

megérteni az oktánszám fogalmát; 

ismertetni a krakkolás fogalmát és célját; 

ismertetni az alkének fogalmát, csoportosítását, reakciókészségét; 

ismertetni a benzol fizikai tulajdonságait; 

értelmezni a benzol aromás jellegét, a szubsztitúciós reakciókat, előállítását, felhasználását; 

ismertetni a benzol legfontosabb származékait (toluol, xilol), felhasználásukat; 

Tartalom 

A szén központi szerepe. 

A földgáz összetevői. 

Szénhidrogének. 

A metán, égése, hőbontása. 

PB-gáz. 

A kőolaj, kőolajfeldolgozás. 

Kőolajpárlatok és felhasználásuk különös tekintettel a környezeti problémákra (olajszennyeződés a 

vizekben, talajban, kipufogógázok) 

A szerves vegyületek nagy számának oka, csoportosításuk. 

A telített szénhidrogének homológ sora, általános képlet, konstitúció, konstitúciós izoméria, 

elnevezések. 

Telített szénhidrogének égése, reakciója halogénekkel. 

A kőolajfeldolgozás aromás vegyületei. 

Benzol és mérgező hatása. 

Fontosabb halogénezett szénhidrogének. 



   

 

Telítetlen szénhidrogének és származékaik; Műanyagok      9 óra 

Cél 

A tanulók gyakorlati jelentőséggel bíró telítetlen szénhidrogénekkel és halogénezett szénhidrogénekkel 

kapcsolatos ismereteinek megalapozása. 

Követelmény 

A tanuló legyen képes: 

értelmezni a hidrogén-, halogén-, hidrogén-klorid és víz addiciós reakciókat; 

értelmezni a polimerizációt, a monomer, polimer fogalmakat; 

ismertetni az etén és az etin fizikai tulajdonságait, ismertetni a Dissous-gáz összetételét, gyakorlati 

alkalmazását; 

értelmezni az etén és az acetilén reakcióit, előállítási módját, felhasználásukat; 

ismertetni a vegyületek elnevezését, a vegyületcsoport általános fizikai tulajdonságait; 

ismertetni az alkil-kloridok (triklór-metán, szén-tetra-klorid) fizikai tulajdonságait, gyakorlati 

felhasználásukat; 

ismertetni a freon összetételét, környezetkárosító szerepét; 

ismertetni az alkének halogénezett származékainak (vinil-klorid, tetrafluor-etén) fizikai és kémiai 

tulajdonságait; 

megérteni az előállítási módokat; 

megérteni a monomer fogalmát, a polimerizációs műanyagok előállítását; 

alkalmazni az alkinek kémiai reakcióit a vinilklorid gyártásban. 

megérteni a műanyagok fogalmát, szerkezetét, a szerkezet és a fizikai és kémiai tulajdonságok 

közötti kapcsolatot, a műanyagok csoportosítását, megmunkálhatóságukat; 

ismertetni a természetes eredetű (cellulóz alapú-, fehérje alapú és kaucsuk alapú) műanyagok 

tulajdonságait, felhasználási területeiket; 

ismertetni a polimerizációs műanyagok (szilikonok, PE, PP, PS, PVC) tulajdonságait, felhasználási 

területeiket; 

megérteni az etilén, a propilén, a sztirol és a vinilklorid monomerek polimerizációját; 

ismertetni a polikondenzációs műanyagok (fenoplasztok, aminoplasztok, poliészterek, poliamidok) 

tulajdonságait, felhasználási területeiket; 

megérteni a műanyagok hasznosítási nehézségeit, a környezetkárosító hatásokat. 

Tartalom 

Telítetlen szénhidrogének. 

Etén, etin. 

Addíció, polimerizáció. 

Az alkének ipari jelentősége (polietilén,polipropilén, polisztirol). 

Izoprén, kaucsuk, gumi. 

Polimerizációs műanyagok, tulajdonságaik, jelentőségük. 

A halogénezett szénhidrogének (freon, vinil-klorid, PVC, teflon) élettani és környezeti hatása. 

Természetes és szintetikus eredetű műanyagok. 

OXIGÉNTARTALMÚ VEGYÜLETEK:  Alkoholok        5 óra 

Cél 

A legfontosabb alkoholok és a formaldehid jellemző tulajdonságainak elsajátíttatása. 

Követelmény 

A tanuló legyen képes: 

ismertetni asz alkoholok nevezéktanát; 



   

 

megérteni az alkoholok csoportosítását; 

alkalmazni a homológ sor fogalmát az alkoholok összetételének megállapításához; 

ismertetni a metanol, az etanol, a glikol és a glicerin fizikai és kémiai tulajdonságait, élettani 

hatásukat, felhasználásukat; 

megérteni a metanol keletkezési folyamatát, előállítását, égési folyamatát, felhasználásának 

lehetőségeit; 

megérteni az alkoholos erjedés folyamatát, az alkohol oxidációját, az etilalkohol szintetikus 

előállítási módját; 

ismertetni az etil- és metilalkohol élettani hatását; 

megérteni a metil- és az etilalkohol megkülönböztetésének nehézségeit és a belőle származó 

problémákat; 

ismertetni az etilalkohol felhasználását; 

ismertetni a glikol és a glicerin fizikai és kémiai tulajdonságait, jelentőségüket, felhasználásukat 

megérteni a glikol oldat fagyáspontjának koncentrációfüggését; 

ismertetni a formaldehid élettani hatását. 

Tartalom 

Alkoholok funkciós csoportja. 

Általános szerkezetük. 

A metanol, etanol. 

Egyéb fontos alkoholok. 

Az alkoholizmus. 

Az alkoholok lebontásának termékei a szervezetben, az aldehidek. 

A formaldehid és fehérjékre gyakorolt hatása. 

A karbonsavak              5 óra 

Cél 

A mindennapi életben használatos karbonsavak és hidroxi-karbonsavak tulajdonságainak, 

kezelésüknek, felhasználásuknak elsajátíttatása.  

Követelmény 

A tanuló legyen képes: 

ismertetni a karbonsavak elnevezését, csoportosítását; 

ismertetni az egyértékű karbonsavak homológ sorát; 

megérteni a szerkezet és a fizikai és kémiai tulajdonságok közötti összefüggést; 

megérteni a karbonsavak általános reakcióit: a protolitikus reakciókat, a sóképzést, az észterképzést; 

ismertetni a hangyasav, az ecetsav fizikai tulajdonságait; 

megérteni a hangyasav előállítását, felhasználását, az ecetsav biológiai és szintetikus úton való 

előállítását, felhasználását; 

ismertetni a benzoesav és a szalicilsav fizikai tulajdonságait,felhasználásukat; 

ismertetni a szalicilsav és kalcium-sójának gyakorlati alkalmazását; 

ismertetni az oxálsav tulajdonságait, előfordulását; 

ismertetni a tejsav, a borkősav és citromsav felhasználását; 

megérteni a tejsav biológiai jelentőségét, a szőlőcukor tejsavas erjedését. 

Tartalom 

A karbonsavak szerkezete. 

A hangyasav, az ecetsav. 

Biológiai szempontból fontos karbonsavak (tejsav, borkősav, citromsav, tejsav, stb.). 



   

 

A karbonsavészterek             8 óra 

Cél 

A fontosabb gyümölcsészterek, valamint a zsírok és olajok tulajdonságainak elsajátíttatása. 

Követelmény 

A tanuló legyen képes: 

ismertetni az észterképződést, mint egyensúlyi folyamatot, az elszappanosítás folyamatát; 

megérteni az észterek kondenzációval történő keletkezését, az észterkötést; 

megkülönböztetni az ásványi- és karbonsav észtereket; 

megérteni az észterek elnevezését, csoportosítását; 

ismertetni a gyümölcsészterek tulajdonságait, felhasználását; 

ismertetni a gliceridek (a zsírok és az olajok) fizikai és kémiai tulajdonságait; 

megérteni a vegyes észterek keletkezését, a zsírok biológiai jelentőségét, az olajok keményítését, az 

olajok száradását, 

ismertetni a szappanok előállítását, tisztító hatását, a környezeti ártalmakat; 

megérteni a szappanok vizes oldatának kémhatását; 

alkalmazni a vízkeménység fogalmát a szappan veszteség és vízkeménység közötti kapcsolatban 

alkalmazni a reakcióegyenletek írását a víz és szappan közötti reakciókban; 

Tartalom 

Az észterek általános jellemzése 

az észterek fogalma, szerkezete, elnevezése 

az észterek tulajdonságai, hidrolízisük 

az észterek előállítása 

A gliceridek képződésében részt vevő vegyületek. 

A zsírok és olajok tulajdonságai. 

Margaringyártás. 

A szappanok, vizes oldatuk kémhatása,a tisztítóhatásuk mechanizmusa. 

Szintetikus mosószerek, kozmetikumok. 

A szénhidrátok              8 óra 

Cél 

Ismerjék meg a tanulók a fontosabb cukrokat, a keményítő és a cellulóz tulajdonságait és a gyakorlati 

jelentőségüket. 

Követelmény 

A tanuló legyen képes: 

ismertetni a szénhidrátok csoportosítását; 

ismertetni a monoszacharidok (szőlőcukor, galaktóz, gyümölcscukor) fizikai tulajdonságait, a 

monoszacharidok felhasználását, élettani szerepét; 

megérteni a fotoszintézist, a szőlőcukor alkoholos, ecetsavas, tejsavas erjedését; 

ismertetni a diszacharidok fizikai tulajdonságait, csoportosításukat, előfordulásukat, előállításukat; 

megérteni a répacukor, a maltóz és a cellobióz, laktóz szerkezetét, felhasználásukat; 

ismertetni a poliszacharidok csoportosítását, szerkezetét, a polikondenzáció foka és a mole-

kulaméret kapcsolatát; 

ismertetni a keményítő fizikai tulajdonságát, kimutatási reakcióját, a glikogén élettani szerepét; 

megérteni a keményítő savas hidrolízisét; 

ismertetni a cellulóz keletkezését, felhasználását, előfordulását; 



   

 

Tartalom 

Egyszerű cukrok és funkciós csoportjuk. 

A szőlőcukor és gyümölcscukor szerkezete, tulajdonságai, biológiai jelentőségük. 

A fotoszintézis, az erjedés. 

Diszacharidok: maláta-, árpa-, és répacukor, biológiai jelentőségük. 

Cukor, szeszgyártás. 

Nagymolekulájú szénhidrátok: a keményítő és a cellulóz. 

Papírgyártás. 

Fehérjék                4 óra 

Cél 

Az aminosavak szerkezetének és jelentőségének a tanulókkal való megismertetése. 

A fehérjének, mint az élő szervezetek építőanyagainak megismertetése a tanulókkal. 

Követelmény 

A tanuló legyen képes: 

megérteni az aminosavak összetételét, szerkezetét, csoportosítását, az alfa-aminosavak jelentőségét; 

ismertetni a glicin és az alanin tulajdonságait; 

megérteni a peptidkötést, az ikerionos forma-, az izoelektromos pont-, az esszenciális aminosav 

fogalmakat; 

magyarázni az aminosavak amfoter tulajdonságát, 

ismertetni a fehérjék fizikai tulajdonságait, csoportosítását; 

megérteni a fehérjék keletkezését, elsőrendű szerkezetét; 

megérteni a másod- harmad- és negyedleges szerkezeteket; 

megérteni a fehérjék változásait savak, lúgok, nehézfémsók, melegítés és mechanikai hatásokra; 

magyarázni a denaturálódás jelenségét 

megérteni a fehérjék szerepét az élő szervezetben. 

Tartalom 

A természetes eredetű aminosavak általános szerkezete, az aminocsoport bázikussága, ikerion, 

amfotéria. 

A fehérjék képződése, szerkezete,tulajdonságaik, csoportosításuk. 

A fehérjék tulajdonságának változása fizikai és kémiai hatásokra. 

A fehérjék biológiai szerepe. 

A nukleinsavak              4 óra 

Cél 

A nukleinsavak élettani jelentőségének, biológiai funkcióinak megismertetése a tanulókkal. 

Követelmény 

A tanuló legyen képes: 

ismertetni a nukleinsavak élettani jelentőségét; 

a porfinvázas és a purinvázas vegyületeket; 

megérteni a nukleinsavak hidrolízisének termékeit; 

ismertetni a DNS és az RNS összetételét, a kettős spirál szerkezetet; 

megérteni a DNS és az RNS biológiai funkcióját, élettani szerepét. 

Tartalom 

A DNS és az RNS alkotórészei, a nukleotidok kapcsolódása,bázissorrend. 



   

 

A DNS kettős hélix. 

A nukleinsavak jelentősége. 

Biológiai jelentőségű szerves vegyületek         2 óra 

Cél 

A tanulók biológiai jelentőségű, szenvedélybetegségekkel összefüggő szerves vegyületekkel 

kapcsolatos ismereteinek megalapozása. 

Követelmény 

A tanuló legyen képes: 

ismertetni a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos legfontosabb szerves vegyületeket, 

megérteni a hatásmechanizmust, a hozzászokás és függőség kialakulásának élettani veszélyeit 

Tartalom 

A szenvedélybetegségekkel kapcsolatos nitrogéntartalmú szerves vegyületek (nikotin, tein, koffein, 

kábítószerek). 

Hatásmechanizmus, hozzászokás, függőség. 

Környezeti szerves kémia            7 óra 

Cél 

A tanulók  környezetvédelemmel kapcsolatos ismereteinek megalapozása. 

A globális és a közvetlen környezetünkben megjelenő helyi környezeti problémák okainak 

következményeinek tisztázása 

Követelmény 

A tanuló legyen képes: 

ismertetni a tanult kémiai anyagok környezetkárosító hatását, 

alkalmazás szintjén megérteni a hulladékok tárolásának problémáit, 

megérteni a veszélyes hulladékok környezetkárosító szerepét. 

Tartalom 

Ólomtartalmú üzemanyagok. 

Katalizátor a gépjárművekben. 

Környezetbarát gépjármű-üzemanyagok. 

A kipufogó gázok szerepe az üvegházhatásban. 

Az ózonpajzs vékonyodása. 

Szennyvíz. 

Háztartási veszélyes hulladékok (elem, akkumulátor, gyógyszer, festék). 

A hulladékégetés problémái. 

Veszélyes hulladékok a mezőgazdaságban. 

Rendszerező ismétlés, kiegészítés          2 óra 

 

 

 



   

 

Biológia 9-10. évfolyam 

 

    9. évf.  10. évf. 

Évi óraszám:  72  72 

Heti óraszám:    2    2 

 

Célok és feladatok: 

Olyan ismeretek átadása, amely szemléletformáló, gyakorlati példáin keresztül életvitel befolyásoló 

lehet. 

Ismerje meg a tanuló az élő természet működésének legfontosabb törvényszerűségeit. 

Értse meg, hogy az élővilág sokfélesége érték, melyet meg kell őrizni. 

A tanuló ismerje meg szűkebb környezetét, hazánk természeti értékeit. 

A diákok ismerjéksaját testük felépítésének és működésénekalapjait, az egészséges életmód 

szabályait. 

Kí kell alakítani felelősségtudatát önmaga és környezete iránt. 

A biológia az általános képzés és a szakképzés igényeinek megfelelően a szakmai tárgyak, azon belül 

is az áruismeret tantárgy tanulását segítő, alapozó tantárgynak  tekinthető. 

 

A biológia tanítás feladata az általános műveltség részeként olyan természetszemlélet és biológiai 

tudat kialakítása, amely az élet minden formájának a tíszteletére neveli a tanulókat Rámutat az 

életközösségek szerveződésében felismerhető alapvető összefüggésekre.Az élő és élettelen 

környezetet , mint dinamikusan változó ökológiai rendszer mutassa be. Ismertesse és támassza alá az 

élővilág egységét,és azt, hogy ennek a rendszernek az ember is része. 

 

Fejlesztési követelmények: 

 

A folyamatok és jelenségek értelmezésekor  ismerje fel a biológia törvényszerûségeit, a környezete 

élõvilágának jellemzõit, kölcsönhatását egymásra és az emberre.Értse az élelmiszerek tápanyagtartalma 

és értéke közötti összefüggést, az ember egészséges életműködését veszélyeztető anyagok hatásait. 

 

Tudja használni a nyomtatott,illetve az elektronikus információhordozókat, értse a szellemi fejlettségének 

megfelelő szintű biológiai ismeretterjesztő könyvek, cikkek, elektronikus médiumok 

információit.Természettudományos ismereteinek felhasználásával képes legyen szintézis 

végzésére,tanulmányai során szerzett ismereteinek átfogó áttekintésére és az összefüggések megértésére. 

 

Értékelés 

A tanulók munkájának folyamatos figyelemmel kísérése, rendszeres visszajelzés, szóbeli  értékelés. 

A tanult ismeretanyag szóbeli, írásbeli számonkérése érdemjegyekkel való értékelése 

Kiselõadások, beszámolók érdemjegyekkel való értékelése. 

A témakörök utáni témazáró dolgozatok íratása (A tananyag jellegétõl és a tanulók képességeinek a 

figyelembevételével összeállított teszt, feladatlap stb.) érdemjegyei kétszeres erősségűek. 

 



   

 

Biológia 9.évfolyam 

Évi óraszám: 72 (heti óraszám 2) 

 

 

Témakörök 

 

Vírusok és prokarióták,egysejtűek, eukarióták  7 óra 

Az állatok teste és életműködései      18 óra 

A növények teste és életműködései  20 óra  

A gombák teste és életműködései  5 óra  

Az életközösségek általános jellemzői  10 óra 

Sejtek felépítése és anyagcseréje  12 óra 

 

 

 

Témakör                                              Tartalom                            Követelmény   

 

 
A vírusok és 

prokarióták, egysejtű 

eukarióták 

A virusok felépítése, szaporodása 

egészségügyi jelentősége. 
 
.A prokarióta  sejt felépítése. 
 
 Baktériumok és jelentőségük az 

élővilágban. 
. 
Eukarióta egysejtűek 
 

Vírusok eü.jelentősége  
Baktériumok haszna. 
Eukarióta – prokarióta közötti 

különbség. 
Az elemi higiéniai szabályok 

ismerete. 
Eukarióta egysejtűek. 
Tudósok nevének, 

munkásságának ismerete, akik 

munkásságukkal szolgálatot 

tettek az emberiségnek. 
(Pasteur,Semmelweis,stb.) 

 

 
Az állatok teste és 

életműködései 

Az állati sejt,szövetek tipusai, funkciói. 
 
.Az állatok kültakarójának,mozgásának, 

táplálkozásának,légzésének , 

anyagszállításának ,kiválasztásának 

szaporodásának formái, funkciói,tipusai. 
 
. Érzékelés az állatvilágban. 
 
  Szabályozás az állatvilágban. 

Az emberi és állati sejt 

hasonlóságainak, a növényi 

sejttől való eltérésének 

felismerése. 
Azállati szövetek megnevezése, 

felismerése 
. A kültakaró 
funkcióinak,tipusainak 

megnevezése, példákhoz 

kapcsolása. 
Mozgástipusok elkülöníté-

se,példákhoz kapcsolása. 
A táplákozásformái,-szakaszai.  
Heterotróf anyagcsere lényege 
.A légzés tipusainak meg-

nevezése, példához kapcso-lása 
Az anyagszállítás formái, 
 közös  jellemzői. 
.Nyílt és zárt keringési rend-szer 

összehasonlítása. 
A kiválasztás  élettani 



   

 

szerepének felismerése 
 Az állatvilág szaporodási 

módjai, példához kapcso-lása 
Az embrionális és posztemb-

rionális fejlődés lényege, 
.Az idegrendszer fejlődésé-nek  

főbb  szakaszai. 
Ivadékgondozás néhány példán 

keresztül. 
Életmük. Szabályozása. 



   

 

A növények teste és 

életműködései 
A növényi sejt ,szövetek tipusai, funkciói 

.A növények táplálkozása, az autotróf 

anyagcsere lényege. 

 A növények mozgása, ivaros- és ivartalan 

szaporodása 

A fotoszintézis lényege. 

 A növények légzése, nedvkeringése, 

kiválasztása, raktározása,szaporodása 

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 

Egy-egy példa a növényi 

mozgásokra.Helyváltoztató és 

helyzetváltoztató mozgá-  sok .. 

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 

különbségmegporzás, mag, 

termés kialakulása. 

 Életmód és környezet 

összefüggései. 

A gombák teste és 

életműködése. 
A gombák testfelépítésének és 

életműködésének sajátosságai. 

 

A legfontosabb ehető és mérges gombák 

felismerése, gombamérgezés. 

 A gombák testfelépítésének és 

életműködéseinek 

sajátosságai.A gombák 

osztályainak megismerése.  

Gyakorlati hasznuk. 

Legfontosabb ehető és mérges 

gombák felismerése. 

 

 

 

 

 

Az életközösségek 

áltános jellemzői 
A fény, a víz, a levegő és a talaj fontosabb 

jellemzői. 

 Az élőlények tűrőképessége 

Populáció, társulás fogalma.Populációk 

kölcsönhatásai. 

 Táplálkozási kapcsolatok. Termelők 

fogyasztók, lebontók. 

 

A bioszféra felépülése 

A populáció fogalma, a 

társulásokat alkotó popu-

lációk közötti kölcsön-

hatások.Az élőlények tűrő-

képessége-szüktűrésű és 

tágtűrésű fajok. 

Atáplálékláncok,táplálékhálózat

Ok mennyiségi jellemzése. 



   

 

Környezetszennyezés,környezetvéde- 
lem Az anyag körforgása. 

A környezetvédelem fontossága. 

 

  

  
 

 

 

 

Biológia 10. évfolyam   
Évi óraszám: 72 (heti 2 óra) 

 

Témakörök 

 

A sejt felépítrése, anyagcseréje                   5 óra 

Az ember életműködései és az életműködések szabályozása   23 óra 

A szaporodás és öröklődés alapjai                             7 óra 

Új anyag                                                                                               20 óra                                                                                                

Ismétlés,rendszerezés                                                 13 óra   

Számonkérés                                                                                        4 ór 

 

 

Cél 

Ismerje meg a tanuló az ember önfenntartását szolgáló szervrendszereket, szerveket és ezek mûködését, 

valamint az ember egyedfejlõdését.. Tudatosítsa az ember - és környezet kapcsolatát. 

Pontosítsa a tanuló eddigi ismeretét az ember szaporodása - és egyedfejlõdése területén, tudatosítsa a nemi élet 

felelõsségét. Legyen célunk természetesen kezelni e témát, és ezáltal segítséget nyújtani a kamaszkor egy-egy 

konkrét problémájára. 

Megismertetni az élõvilág alapvetõ örökléstani törvényszerûségeit, ,. Tudatosítani a tanulóban az 

ember és a természet kölcsönhatásainak genetikai vonatkozásait, valamint esetleges 

következményeit. Felébreszteni felelõsségtudatát önmaga és környezete iránt. Használjuk ki a 

serdülõkor absztrakt jellegû feladatmegoldó képességét, amely konkrét feladatmegoldással társulva a 

gyakorlati élethez köti ismereteit (így lehetõleg a konkrét genetikai példákat az embertanból 

merítsük). Így segítsük az egészséges életmód kialakításában, fejlesszük a beteg, sérült és fogyatékos 

embertársak iránti elfogadó és segítõkész magatartását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témakör              Tartalom                                              Követelmények 



   

 

A sejt felépítése és 

anyagcseréje 
A biogén elemek 

A víz biológiai jelentősége. 

A fehérjék, szénhidrátok, 

zsírok,nukleinsavak legfontosabb 

tulajdonságai 

A membránokfelépítése.-anyagszállítási 

folyamatok.  

A sejtmag felépítése, funkciója. 

Az enzimek működése.A felépítés és a 

lebontás. 

A biogén elemek ismerete. 

Az élő anyagot felépítő 

legfontosabb molekulák- 

fehérjék jelentősége, zsírok 

felépítése,szénhidrátok 

csoportjai. 

A nukleinsavak szerepe a sejt 

működésében. 

 

 A víz szerepe, biológiai 

tulajdonságai.  

A féligáteresztő hártyák 

szerkezete 

működése,anyagszállítási 

folyamatok. 

A felépítő és a lebontó 

folyamatok Az enzimek 

tulajdonságai, működésük, 

katalizátor szerepük. 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Témakör                     Tartalom                                              Követelmény   

 

Az ember életmű-

ködései és az élet-

működések szabá-

lyozása 

A szerv, szervrendszer, szervezet 

fogalmának megértése. 

 

Önfenntartó szervrendszerek: 

Az emberi bőr 

Vázrendszer és mozgás 

Táplálkozás 

Légzés – avér 

Immunrendszer 

Anyagszállítás 

Kiválasztás 

Hormonális szabályozás 

Idegi szabályozás 

Érzékszervek működése 

 

Szaporító szervrendszer: 

Szaporodás 

Egyedfejlődés-magzat gondozás 

Születés utáni  fejlődés: 

 csecsemőgondozás 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

A szaporodás és az 

öröklődés alapjai 

 

Öröklődéstani alapfogalmak. 

 

 

Genetikai ismeretek gyakorlati 

vonatkozásai 

Az örökítő anyag szerkezete 

jelentősége.A kromoszóma fogalma.. 

A testisejtek és az ivarsejtek 

osztódása.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  

 

 

 



   

 

 

 



   

 

Ének-zene 

9. Évfolyam 

Évfolyam Heti óraszám Évi óraszám 

9. évfolyam 1 36 

Célok 

A szakközépiskolai énekoktatás legfontosabb célja, hogy a zene az életmód szerves részévé váljék. 

Hatása érzelmi és értelmi vonatkozású, jellemformáló ereje és szerepe van. A közös zenei tevékenység, a 

csoportos muzsikálás élménye, az aktív zenei cselekvés öröme arra ösztönzi a tanulót, hogy a közösség 

tevékeny és felelős tagja legyen. 

A zene az emberi élet és kultúra alappillére. A műveltség egyik eleme a zenében való tájékozódás 

képessége. A tanulóknak be kell mutatnunk a zene fejlődését népzenei és műzenei vonalon egyaránt. Meg 

kell ismertetni a tanulókat a művészileg magas fokú, időtálló alkotásokkal, be kell mutatnunk azok 

szépségeit, meg kell ismerkedniük nagy alkotókkal és azok korával. 

Fontos, hogy a tanulókban alakuljon ki a zenei ismereteken alapuló értékrend, és tudjon önállóan 

különbséget tenni az értékes és a talmi között. Az ifjúság ízlésvilágát formálni kell, igényességre kell 

nevelni zenei téren is. 

Fejlesztési követelmények 

Éneklés 

Az éneklés sok diák számára az egyetlen aktív zenélési lehetőség.. Az énekhang jelentse a tanuló számára 

a legtökéletesebb, bármikor igénybe vehető hangszert. Cél a kifejező énekhang mint eszköz 

továbbfejlesztése ahhoz, hogy a tanulók közelebb kerüljenek a magyar és az egyetemes zeneirodalom 

remekeihez. 

A csoportos és egyéni éneklés tiszta intonációval . pontos ritmussal, érthető, kifejező szövegkiejtéssel, az 

előadásmód helyes megválasztásával a zenei hallás fejlesztője is. A közös éneklésből a többszólamú 

éneklésbe fejlődve a többszólamú hallás, hangközök tiszta intonálása, a tonalitás iránti érzék erősödése 

következik. 

Ritmus 

A ritmus olyan ősi, mint az ének. Az eddig megismert és az új ritmusok folyamatos gyakorlása. Biztos 

metrum-érzék elmélyítése. Folyamatos ritmusolvasási készség elsajátítása, gyakorlása. A ritmus-

ismeretek alkalmazása a folyamatos kottaolvasásban /éneklés/. Az ismert ritmusképletekkel  való ritmus-

sor alkotás, rögtönzés bemutatása, elsajátíttatása, gyakorlása. Állandó ritmuskíséret  (osztinátó)  alkotása.  

Zenei írás-olvasás 

A középiskolában a zenei írás-olvasás jelrendszerének további fejlesztése a cél. A gyakorlás eljuttatja a 

tanulót a reprodukálás készségéhez. A szolmizációs és ábécés hangnevek, illetve segítségükkel a 

kottaolvasás, a dallam-ritmus lejegyzése, a kottakép értelmezése a zenei reprodukció fontos elemei. 

Zenehallgatás 

A zenei hallás fejlesztését szolgálja a hangzó zene megfigyeltetése, a zenehallgatás. Lehetővé teszi a 

zenei folyamat befogadását, megfigyelését, formai összefüggéseinek észrevételét, a zene valamennyi 



   

 

összetevőjének tudatosítását. Jól kiegészíti az éneklési készség formálását. A közös zenehallgatás egyre 

inkább a meglévő ismeretek alkalmazása, az ismeretlen zene megfigyelése felé irányuljon. 

A zenei befogadóképesség fejlesztése a zenehallgatás segítségével történik. A 9-10. Évfolyamon a 

hosszabb szemelvények hallgatása lehetővé teszi átfogóbb összefüggések, formák, szerkesztési elvek, 

zenei megoldások megfigyelését. Mindezek tudatosítása a zenetörténeti korok általános művészeti 

jellemzőit, azok elhatárolódását és összefüggéseit érzékeltetik. Mindezekkel párhuzamosan fejlődik a 

tanuló ízlésrendszere, véleménynyilvánítási készsége. 

Zenei ismeretek - zenei hallás 

A tanterv tartalmazza a magyar népzene fő csoportjait, megismerteti ezek formai, szerkezeti sajátosságait. 

A hangközök és hangnemek ismerete, alkalmazása. A zenei korok jellemzőinek, formavilágának 

ismerete. 

Önművelés 

Fontos feladat az életkori sajátosságoknak megfelelő tanulási módszerek tudatosítása. A tanulók legyenek 

képesek korszerű könyvtár- és informatikai ismeretek birtokában - kotta, szakkönyv, szótár, lexikon, 

hangzó anyag, CD /CD-ROM/ felhasználásával - részfeladatok önálló feldolgozására. 

A zeneirodalmi alkotások megismerése hozzájárul más művészeti ágak formanyelvének megértéséhez. 

A tömegkommunikáció zenei műsorkínálatának figyelemmel kísérése, a választás képessége, a rendszeres 

hangverseny-látogatás, az iskola zenei életének megszervezése és működtetése fontos eszköz ahhoz, hogy 

az értékes zene a fiatalok életének szerves részévé váljon.  

Kollektív művészi tevékenység 

A együttes művészi munka  /énekkar/ fejleszti az előadói készséget, bővíti az önkifejezés eszköztárát. 

9. évfolyam 

Évi óraszám: 36. 

Óraszámok 

Népdalok, népzenei ismeretek, zenehallgatás, 

improvizáció 

19 óra 

Ritmus, zeneelmélet, improvizáció 7 óra 

Zeneirodalom, zenetörténet, zenehallgatás 10 óra 

 

 

Témakör Tananyag Követelmények 

(Minimum követelmény) 
Népdalok, 

népzenei 

ismeretek, 

zenehallgatás 

improvizáció 

Régi stílusú magyar népdalok 

éneklése több műfajból ( ballada, 

sirató, katonadal,, betyárnóta ). 

Szép, kifejező, prozódiailag helyesen 

értelmezett önálló szöveges éneklés 

emlékezetből. Tanult népdalok, 

Tudjon 10-15 népdalt előadni 



   

 

népszokásokhoz, jeles napokhoz 

rendelése, sorolása. Autentikus 

előadásra való törekvés. 

Népdalelemzés : dalkezdet, 

dallamvonal, sorszerkezet, ritmus, 

hangkészlet, záróhang, hangnem, 

szótagszám, sorvégződés, stílus, 

előadásmód, gyűjtés helye. 

Kvintváltás. A régi stílusú népdalok 

jellemzői. 

Népi hangszerek : duda, citera, 

cimbalom, tekerő, népi zenekar.  

Zenei műszavak : parlandó, rubato, 

Tempo giusto. 

Zenehallgatás : eredeti népzenei 

felvételek, népdalfeldolgozások. 

Népzenei alkotások ismertetése, stílus 

jellemzése hangzó vagy írott népzenei 

forrásanyagok alapján. 

emlékezetből. 

Népdalelemzés a tanult 

szempontok alapján. 

(Dalkezdet, dallamvonal, 

sorszerkezet ,hangkészlet, 

záróhang, hangnem, előadásmód, 

stílus.) A régi stílusú népdalok 

jellemzői. 

Népi hangszerek felismerése 

hallás után. Kvintváltó dallamok 

rögtönzése. 

A tanult zenei műszavak 

ismerete. 

 Többször hallgatott népzenei 

feldolgozások felismerése. 

 

 

Ritmus, 

zeneelmélet, 

improvizáció 

Ritmus: eddig tanult ritmusok 

ismétlése, kis nyújtott, kis éles, kis 

szinkópa, nyolcad triola, tizenhatod 

triola. Ütemfajták: ismert ütemfajták, 

3/8, 6/8, 2/2-es ütem.  

Ritmusgyakorlatok egy és több 

szólamban. Ismert dallamok 

ritmusának felismerése, hangoztatása. 

Írott kottakép ritmusának pontos 

megszólaltatása.  

Ritmus improvizálása megadott 

ritmusképletekkel. 

 Könnyebb osztinátóritmus 

rögtönzése adott dallamokhoz. 

Kottaismeret : hangnemek ismerete 

3# 3b előjegyzésig, szolmizációs 

szótagok és ábécés nevek 

módosításai. Hangnem megállapítása 

kottakép alapján. Dalok, zeneművek 

témáinak éneklése szolmizálva 

violinkulcsban kottáról, a tanult 

A következő ritmusok, 

ritmusképletek, szünetjelek 

felismerése, értelmezése : egész, 

fél negyed, nyolcad, tizenhatod és 

fajtái, éles, nyújtott, kis éles, kis 

nyújtott, szinkópa, 

triola,pontozott fél és pontozott 

negyed. 

A felsorolt képletekből építkező 

ritmussorok megszólaltatása 

kottaképről a 2/4,  

3/4, 4/4, és 6/8 ütemekben. 

Ritmusgyakorlatok egy és több 

szólamban. Írott kottakép 

ritmusának pontos 

megszólaltatása. 

 Ritmus improvizálása megadott 

ritmusképletekkel megadott 

terjedelemben. Könnyebb 

osztinátóritmus rögtönzése adott 

dallamokhoz. 

Ismert dallamok utószolmizálása. 

3#, 3bismerete. Hangnemek 

megállapítása előjegyzés alapján. 

Ismert dallamok írása 

violinkulcsban a tanult 



   

 

hangnemekben, 3#-3b-ig. Abszolút 

hangok G-kulcsban. Ábécés hangok 

azonosítása F-kulcsban. Ismert 

dallamok írása emlékezetből a tanult 

hangnemekben. 

Módosítójelek : a #, b és a feloldójel 

szolmizált és ábécés értelmezése, 

megnevezése és kottaképi jelölése. 

Hangsorismeret : Pentatónia, diatónia, 

dúr és moll hangsor, modális 

hangsorok; moduláció. 

Hangközök : a tiszta, a kis és nagy 

hangközök nevének ismerete és 

szolmizált megnevezése kottaképről, 

megnevezett hangközök lekottázása a 

3#-3b előjegyzések között. 

Hangzatismeret : dúr és moll, 

szűkített és bővített hármashangzat 

elve. Hármashangzatok felismerése 

kottáról. A T-S-D funkciók elve.  

Zenei műszavak, előadási jelek : pp, 

p, mp, mf, f, ff; crescendo, 

decrescendo, allegro, moderato, 

andante, staccato, legato; da Capo al 

fine, Coda; solo, tutti; opus, numero, 

korona, prima-secunda volta. 

Elemzési feladatok megadott 

szempontok szerint. Az énekes 

anyag és a zenehallgatás anyagának 

ritmikai és metrikai struktúrája, 

dallamszerkezete, hangneme, 

formája, kottaképi és hangzásbeli 

sajátosságai. 

hangnemekben. 

A módosítójelek ismerete. 

A pentaton, dúr és moll 

hangsorok ismerete. 

Hangközök ismerete, kottából 

való felismerése. 

Dúr- és moll karakter 

felismerése. 

Zenei műszavak ismerete.  

( p, f, allegro, andante, solo, tutti, 

korona, prima-secunda volta ) 

Énekes- és zenekari partitúrák 

értelmezése. Elemzési feladat ( 

hangnem, forma, szerkesztésmód 

stb. ) önálló megoldása tanult 

zenemű kottaképe alapján. 

Zenetörténet, 

zeneirodalom, 

zenehallgatás, 

énekes 

szemelvé-

nyek, 

improvizáció. 

A zenetörténet korszakai: ókor, 

középkor, reneszánsz, barokk. 

.Ezen korok jellegzetes műfajai :  

vokális :gregorián, orgánum, kánon, 

trubadúr ének, motetta, zsoltár, korál, 

madrigál, kantáta, mise, oratórium, 

opera, passió, requiem, históriás ének, 

kurucdal, virágének; 

instrumentális : ungareska, concerto 

grosso, prelúdium, fúga, rondó, 

versenymű, variáció, szvit, nyitány, 

menüett. 

Jelentősebbzeneszerzők : Josquin, 

Palestrina, Lassus, Purcell, Lully, 

Monteverdi, Corelli, Vivaldi, D. 

Scarlatti, J. S. Bach, G. F. Händel,  

Zenei szerkezetek, formák : homofon 

és polifon szerkesztés; kánon, 

Z ókori, középkori, a reneszánsz 

és a barokk zenetörténeti korok 

stílusjegyeinek ismerete. 

A tanult zenei műfajok ismerete 

(gregorián, kánon, korál, mise, 

opera, virágének, versenymű,).                    

Zeneszerzők elhelyezése a 

zenetörténeti korokba, 

legjelentősebb alkotásaik, 

kortársak ismerete (más 

művészeti ágakból is). 

Zenei szerkezetek formák 

felismerése hangzó anyag vagy 



   

 

imitáció és fúga; szekvencia; 

periódus. 

A különböző kórusok szólamainak 

ismerete. 

Hangszerek: hegedű, brácsa, 

gordonka, nagybőgő; fuvola, oboa, 

klarinét, fagott; trombita, harsona, 

kürt, tuba; üstdob, nagydob, 

cintányér, triangulum; orgona, 

zongora; lant, hárfa. A hangszerek 

csoportosítása. A vezénylés története.  

Zenehallgatás : egyházi énekek és 

feldolgozásaik; a magyar és az 

európai zeneirodalom egyes művei a 

XVIII. sz. végéig; jellegzetes barokk 

műfajokat és stílusjegyeket képviselő 

zeneművek. A zene összetevőinek (pl. 

ütemformák, dallamívek) felismerése, 

önálló értelmezése hangzó zenei 

anyagok alapján. Zenetörténeti 

korszakok, stílusok jellemzése hangzó 

vagy írott 

dokumentumok felhasználásával. 

Öntevékeny tanulói munka: 

könyvtárhasználat, adatgyűjtés, 

képanyaggyűjtés, videó, CD, egyéb 

oktatóanyagok használata 

Éneklés : énekes anyag a magyar zene 

történetéből a XVIII. Sz. végéig ( 

történeti énekek, virágénekek ); 

középkori dallamok ( gregorián ének, 

trubadúrdal ); reneszánsz énekes 

művek; barokk énekes szemelvények 

zeneművek témái. 

Improvizáció: szekvencia készítése 

megadott alapmotívumra.. 

kottakép alapján. Egy-egy 

jelentősebb alkotás vagy alkotó 

hozzárendelése az adott 

műfajhoz. (Kánon  szekvencia, 

periódus, szonátaforma.)  

A kórusok szólamainak ismerete 

és felismerése. 
A szimfonikus zenekar hangszereinek 

ismerete, csoportosítása és felismerése 

hallás után. 

Zenei korok felismerése többször 

hallott zeneművekben, 

zeneműrészletekben. 

Többször hallott zeneművek 

felismerése. 

Lassus: Zsoldosszerenád 

Vivaldi: A négy évszak 

Tél 

Tavasz 

Bach: h-moll szvit 

c-moll prelúdium és fúga 

Már nyugosznak a  

völgyek 

Händel : Messiás 

Halleluja 

 5 - 10műzenei szemelvény 

éneklése önállóan kívülről vagy 

kottaképről.             

Egyes zeneirodalmi alkotások 

megnevezése témáik alapján. 

Ismert zeneművek témáinak 

éneklése. 

Szekvencia készítése megadott 

alapmotívumra. 

 



   

 

 



   

 

Rajz és műalkotások elemzése 

10. évfolyam 
 

Óraszám 

 

 10. 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. 

 

TARTALOM  

 

10. 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 

 



   

 



   

 

Testnevelés és sport  

Óraszám 

 9.évfolyam 10.évfolyam  11. évfolyam 12 évfolyam 

Éves óraszám 72    72                       72                 64 

Heti óraszám 2 2                          2                   2 

A tantárgy célja 

  Az iskolai testnevelés és sport alapvetô célja megegyezik a többi tantárgy elé kitűzöttel (szabad, 

szuverén, gondolkodó, kreatív ember nevelése), s ezt sajátos eszközeivel, specifikus feladatainak 

megoldásával igyekszik elérni. Közvetlen célja 

   - az egészséges életmódra, rendszeres testedzésre nevelés; 

   - a különféle sportok iránti vonzerô növelése; 

   - a helyes életmód kialakítása, a szellemi és fizikai terhelések 

     harmóniájának megteremtése, 

   - a félelem leküzdése, a szabályok betartása, az összpontosítás, a nehézségek leküzdése az empátia             

növelése, a kudarc tűrése, valamint a természetszerető és környezetkímélő magatartás kialakítása. 

  

Követelmények 

A tanuló a tantárgy tananyagának elsajátítása után legyen képes 

 a tanult mozgáselemeket biztonsággal végrehajtani, 

 saját képességeit szintentartani, illetve fejleszteni,  

 a kiválasztott két labdajáték alapvető technikai elemeit bemutatni, majd az a játék során alkalmazni, 

 ismerje a két labdajáték legfontosabb szabályait, 

 igényeljék a testnevelést,és a mozgásos játékokat, 

 évent két alkalommal teljesítsék a törvényben előírt fizikai állapotot mérő próbákat. 

Tartalom – követelmények 9. Évfolyam 
 

 

TARTALOM A TANULÓ ÁLTAL TELJESÍTENDŐ 

KÖVETELMÉNYEK 

Szervezés, előkészítés                                         1 óra  

Baleset-megelőzési és egészségvédelmi oktatás 

 

A tornaterem rendje 

 

Ismerje és tartsa be a baleset-megelőzés 

szabályait. Munkája során vegye figyelembe az 

egészségvédelmi szempontokat. 

Ismerje és tartsa be a tornaterem rendjét. 

1.Előkészítés, alapozás, prevenció                      13 óra  

 

Általánosan és sokoldalúan fejlesztő erősítő, nyújtó hatású 

4-8 ütemű szabad, illetve szabadgyakorlati alapformájú 

páros és társas gyakorlatok. 

Kéziszergyakorlatok. 

A biomechanikailag helyes testtartást biztosító 

gyakorlatok. 

. 

Tudjon a tanár által ütemezett bemelegítő 

gyakorlatot végrehajtani. 

2. Atlétika             14 óra  



   

 

Az atlétika egyes ágainak elsajátításához szükséges 

speciális, témakörtől függő (cél)gyakorlatok. 

Futóiskola: futás térd- és sarokemeléssel. 

Dzsoggolás, szkippelés helyben, haladással, kifutással. 

Keresztezőfutás, futás hátrafelé. 

Szökdelő-, ugróiskola: galoppszökdelés váltott lábbal, 

indiánszökdelés váltott és pároskarú lendítéssel. 

Szökdelések egy lábon, váltott lábon, ezek kombinációi. 

.Ugrókötél gyakorlatok. 

Dobóiskola: hajítások, lökések, vetések különböző 

állásokból, helyzetekből medicinlabdával, súlygolyóval, 

egyéb szerekkel. 

Célbadobások. 

Futások: 

Állórajtok, térdelőrajt, rajtversenyek 20-30 m távon. 

Fokozófutás, iramfutás. 

Futóversenyek. 

Tartós futás 

Ugrások: 

Távolugrás: guggoló technikával ugrás. 

Az elugrás biztosítása erőteljes elrugaszkodással, a kar- és 

láblendítés fokozásával. 

Távolugróversenyek 

. 

Dobások: 

Kislabdahajítás: távolba helyből és nekifutással, 

ívképzésre törekvéssel, 3 lépéses dobóritmus 

kialakításával. 

Dobóversenyek, célba dobás. 

 

Hungarofitt teszt gyakorlatai. 

 

 

M – a  távolugró,  a  dobó mozgás 

végrehajtásának alapvető 

    technikai ismerete; 

atlétikai szintek mérése.. 

Hungarofitt teszt.  

TARTALOM A TANULÓ ÁLTAL TELJESÍTENDŐ 

KÖVETELMÉNYEK 

3. Torna                                     14 óra  

Talaj: 

Gurulóátfordulás sorozatban előre-hátra 

különbözőkiindulóhelyzetekből, különböző befejező 

helyzetekbe. 
Emelés fejállásba, gurulás előre állásba. 

Fellendülés kézállásba. 

Kézenátfordulás oldalt mindkét irányba. 

Mérlegállás. 

Szekrényugrás: 

Fiúk: függőleges repülés, széltében (4-5 rész) 

guggolóátugrás. 

Lányok: függőleges repülés, hosszában (3-4 rész) 

gurulóátfordulás. 

Gyűrű (fiúk): 

Függésben alaplendület. 

Lendület előre zsugorfüggésbe. 

.4-5 talajtorna elem ismerete;  

- egy függő- és egy támasszeren alapvető 

mozgáselemek ismerete; 

- leányoknál a nőies mozgás váljon kifejezővé; 

- a torna mozgások gyakorlásával fejlődjön a  

  - ritmusképesség, 

  - egyensúlyozási képesség, 

  - gyorsasági erő, felgyorsulási képesség, 

 



   

 

Lebegőfüggés. 

Emelés lefüggésbe. 

Zsugorfüggésből emelés lefüggésbe. 

Ereszkedés hátsó függésbe és visszahúzás. 

Függésben lendület hátra, homorított leugrás. 

. 

Gerenda (lányok): 

Járás előre-oldalt-hátra. Különböző testhelyzetek: állások, 

térdelés, guggolás, fekvőtámasz, fekvések stb Átmenetek 

egyik testhelyzetből a másikba. Felugrás mellső 

oldalállásból egy láb átlendítésével és 90 fokos fordulattal 

lovaglóülésbe. Leugrás: függőleges repülés.. 

Ritmikus gimnasztika (lányok).A ritmikus gimnasztika 

legalapvetőbb elemei (törekedve a végrehajtás 

pontosságára), járások, fordulatok, átugrások, 

testhelyzetek, ívestartások. Törekvés együttmozgásra a 

zenével.. 

4. Testnevelési és sportj                                     20 óra           



   

 

Összetett, csoportos váltóversenyek labdával, 

labdavezetéssel, különböző átadásokkal. 

Labdás csapatjátékok. 

Kézilabda 

A védőjátékos mozgása. Védekezés egy és két zavaró 

játékossal, védők helyezkedése a kijelölt területeken. 

Támadás 5+1 és 4+2-es felállás ellen. A védelem 

fellazítása, betörés, kapura lövés. Egykezes átadás mozgás 

közben. Különböző magasságokból érkező labda elfogása. 

Kapura lövés legfeljebb egy labdaleütéssel 

.Játékhelyzetekben emberfölény kihasználása 2:1, 3:2, 4:3 

elleni helyzetek esetében. 

Kosárlabda 

Az emberfogásos védekezés alapelvei: védővonal, 

védőtávolság, hátrahelyezkedés. Védőtől való elszakadás 

cselezéssel, gyors indulással, iram- és irányváltoztatással. 

Alapmozgások labda nélkül és labdával: megindulás, 

megállás, sarkazás, irányváltoztatás. Egy- és kétkezes 

átadások. Kosárra dobások állóhelyből, labdavezetésből 

fektetett dobás. Játékhelyzetek: 1:1, 2:1 elleni támadás és 

védekezés. Ötletjáték két kosárra. 

Labdarúgás 

Laza emberfogás posztok szerint.  

A védőjátékos helyezkedése. Szabadulás a védőtől gyors 

elfutással. Álló és mozgó labda rúgásának technikai 

formái.  

Labdavezetés belsővel. Fejelés. Játékhelyzetek 2:1, 3:2 

elleni játék 

Röplabda 

           Játék kosár- illetve alkarérintéssel 1:1 ellen 

csökkentett területen. 

           Játék 9x9 m-es pályán, alkar- és kosárérintéssel. 

           Nyitás alsó vagy felső nyitással. 

 

- két alapsportjáték játszásához nélkülözhetetlen 

játékelemek ismerete; 

- egy sportjátékban a támadási és védekezési 

megoldások ismerete;  

- a páros és csapatjáték szabályainak ismerete, 

és azok alkalmazása a 

  megismert játékban. 

Tudja a tanult technikai elemeket és szabályokat 

a játék során alkalmazni.. 

Egykezes átadás mozgás közben. 

 

 

 

 

Kétkezes mellső átadás, fektetett dobás. 

 

 

 

 

 

 

 

M  Labdavezetés belsővel. 

 

 

 

M Kosárérintés. 

5. Természetben űzhető sportok                      10 óra  

 

 

Téli sporttevékenységek (korcsolya, szánkó) gyakorlása az 

időjárástól meghatározott mértékben. Hólabdázás. 

Kerékpározás terepen, tollaslabda,  asztalitenisz.  

 

Rendgyakorlatok  

 

Sorakozás különböző alakzatokban. Fejlődések, 

szakadozások. 

Helybenfutás, helybenjárás. 

A tanulók tudatos, fegyelmezett magatartásának 

kialakítása. 

váljon szokássá, és adódjon belső indíttatásból a 

rendszeretet, 

 

  

 



   

 

Értékelés 

 Az értékelés témakörönként, gyakorlati feladatok megoldásával történik. 

Elégséges a tanuló teljesítménye, ha 

 a tanult gyakorlati elemeket képe bemutatni 

 saját fizikai képességeit képes szinten tartani. 

 a tanult játékokban aktívan részt vesz. 
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TARTALOM – KÖVETELMÉNYEK 10. évfolyam 

 

TARTALOM A TANULÓ ÁLTAL TELJESÍTENDŐ 

KÖVETELMÉNYEK 

Szervezés, előkészítés  

Baleset-megelőzési és egészségvédelmi oktatás 

 

A tornaterem rendje 

 

Ismerje és tartsa be a baleset-megelőzés 

szabályait. Munkája során vegye 

figyelembe az egészségvédelmi 

szempontokat. 

Ismerje és tartsa be a tornaterem rendjét. 

1.Előkészítés, alapozás, prevenció                   14 óra  

. 

Gimnasztika a 9. Évfolyam előírása szerint. 

Biomechanikailag helyes testtartást biztosító 

gyakorlatok. 

Kondicionális alapképességek fejlesztése, erő, 

állóképesség növelése. 

A lábboltozat süllyedését gátló, a talp támasztóizmait, 

valamint a hosszanti boltozatot erősítő gyakorlatok. 

Zenés gimnasztika. 

       a tanuló ismerje, és érezze a 

bemelegítő mozgások szükségességét; 

- legyen képes kötetlen egyéni 

bemelegítésre; 

- ismerje az alkalmazott alapformákat és a 

hatásnövelő módszereket 

- nagyobb izomcsoportok célirányos 

erősítése, lazítása, nyújtása. 

. 

2. Atlétika                                         14  óra  

Az atlétika egyes ágainak elsajátításához szükséges 

speciális témakörtől függő (cél)gyakorlatok. Futóiskola, 

szökdelő-ugróiskola, dobóiskola. A 9. évfolyam 

anyagának végrehajtása nagyobb hatásfokkal (intenzitás, 

időtartam, ismétlésszám). Szerek fokozottabb használata. 

Futások 

Gyorsfutás 60-100 m-es távon. Rajtgyakorlatok, álló-

térdelőrajt, rajtversenyek. Fokozófutás, iramfutás. 

Ugrások 

. Távolugrás: Nekifutással guggoló vagy homorító 

technikával, az elugrás után kifejezett sodródással. 

Távolugróversenyek. 

Dobások  

Kislabdahajítás: a labda hosszú úton történő gyorsítása.5 

lépéses, majd lendületszerzéssel való dobóritmus 

kialakítása. Ívképzés. Dobóversenyek. 

 Súlylökés: háttal felállásból becsúszással (fiúk 4-5 kg-

os, lányok 3-4 kg-os súlygolyóval).Előfeszített helyzet 

kialakítása, kétlábtámaszos helyzet. Súlylökő versenyek.. 

A Hungarofitt tesz gyakorlatai. 

- kondícionális képességek fejlesztése a 

mérhető eredmények 

  figyelésével; 

- a fizikai teljesítőképesség növelése; 

- az egyéni sportág jellegéből adódó 

személyiségfejlesztés; a szorgalom, 

  és az akarati tulajdonságok erősítése.  

Az eddig elért eredmények szinten tartása, 

emelése.  

TARTALOM A TANULÓ ÁLTAL TELJESÍTENDŐ 

KÖVETELMÉNYEK 

3. Torna     14 óra  
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A 9. évfolyam anyagának nagyobb hatásfokkal 

(intenzitás, időtartam, ismétlésszám) történő 

végrehajtása, a kéziszerek, illetve a szerek fokozottabb és 

tudatosabb felhasználásával. 

Talaj Fellendülés futólagos kézállásba, gurulás előre 

állásba. Kézenétfordulás oldalt (mindkét oldalra) . 

 Repülő gurulóátfordulás. 

 Összefüggő talajgyakorlat a 9.és 10. évfolyamon tanult 

elemekből. Összekötő elemekként a fiúk a gimnasztika, a 

lányok a ritmikus gimnasztika elemeit használják. 

Szekrényugrás   

Fiúk: hosszában (4-5 rész) felguggolás, leterpesztés, 

terpeszátugrás. Lányok: hosszában (4-5 rész) felguggolás 

leterpesztés, keresztben (4-5 rész) zsugorkanyarlati 

átugrás mindkét oldalra. 

.Gyűrű (fiúk) 

Felkarfüggés. Alaplendület felkarfüggésbe.. Függésben 

lendület, fellendülés előre támsz terpeszülésbe. 

Támaszban lendület, vetődési leugrás. Összefüggő 

gyakorlat a 9.és 10. évfolyamon tanult elemek 

felhasználásával. 

Gerenda (lányok) 

Érintőjárás, hintajárás, hármaslépés, 

180 fokos fordulat kétlábonállásban, guggolásban. 

Különböző állások és testhelyzetek. Felugrás mellső 

oldalállásból egy lábátlendítéssel oldalülőtámaszba egy 

combon. Leugrás, függőleges repülés különböző 

feladatokkal .Összefüggő gyakorlat a 9. és 

10.évfolyamon tanult elemek felhasználásával. 

Ritmikus gimnasztika (lányok) 

Íves és nyújtott kartartások variációi.Törzsdöntés 

fokozatai, törzsívek előre és hátra. Lábemelések, 

láblendítések, fordulatok, futó fordulat egy lábon, 

keringőlépés. Átugrások egyik lábról a másikra. 

-; 

legalább kettő szeren  több elemből álló 

gyakorlat bemutatása; 

- fiúknál erőt demonstráló, határozott 

spotmozgásra, leányoknál a 

  légies, könnyed, kecses mozdulatok  

végrehajtására törekvés. 

. 

 

4. Testnevelési és sportjátékok                      20 óra           

A 9. évfolyam anyagának végrehajtása nagyobb 

hatásfokkal (intenzitás, időtartam, ismétlésszám).A 9. 

Évfolyamon választott sportjáték anyagát kell 

feldolgozni. 

Kézilabda 

Támadásban a védelem széthúzása gyors adogatással, 

lövőcselekkel, résekre helyezkedés, kapott labdával 

betörés, kapuralövés. Büntető dobás. Egyszerű lövő- és 

átadáscselek. Labdavezetés. Kapuralövés futásból és 

felugrásból. Védekezésben törekvés az együttmozgásra. 

Kosárlabda 

A 9. évfolyam előírásai szerinti emberfogásos védekezés. 

Az 1:1, 2:2 elleni játékban betörések, befutások, dobások 

kialakítása. 

Átadások: pattintott, egykezes alsóátadás.  

Labdavezetés irányváltoztatással. Fektetett dobás futás 

közben átvett labdával. Játék osztogatóval és ké tkosárra. 

két alapsportjáték játszásához 

nélkülözhetetlen elemek ismerete; 

- egy második sportjáték taktikai 

alapjainak ismerete, és játékban 

  történő alkalmazása; 

labdás ügyesség, labdaérzék, a 

mozgásérzékelés javulása. 

- technikai elemek komplex 

gyakorlatainak bemutatása; 

- játékkézség, mozgás a játékban. 

Büntető dobás. 

 

 

 

M  Labdavezetés irányváltoztatással. 
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Labdarúgás 

Támadások a támadás súlypontjának változtatásával 

rövid és hosszú átadásokkal. Labdavezetés közben 

irányváltoztatás és megállás a védőtől való szabadulás 

szándékával. Belső csüdrúgás. Védők váltása kijátszás 

esetén. 

Röplabda 

Pattintó alkar- vagy kosárérintés. Magasívű feladás 

kosárérintéssel a háló melletti társnak. Ütőmozdulattal 

átütés a talajról, illetve felugrásból, vagy leütés 

felugrásból. Egyéni sánc. Alsó- vagy felsőnyitás. A 

pontos hozzáállás kialakítása. Röplabdajáték. 

 

 

 

 

M  Belső csűdrúgás. 

 

 

 

 

M  Alsónyitás. 

 

5. Természetben űzhetősport                           5 óra             

A 9. évfolyamon leírtak szerint. 

Modern tevékenységformák: gördeszka, görkorcsolya. 

 

6. Rendgyakorlatok  

Sorakozás különböző alakzatokban. Figurális menetek, 

futások. Fejlődések, szakadozások. Menetsebesség és a 

lépéshossz változtatása. Helyben járás, helyben futás. 

Átmenet járásból futásba és vissza. A tanulók tudatos, 

fegyelmezett magatartásának kialakítása. 

váljon szokássá, és adódjon belső 

indíttatásból a rendszeretet, 

 

 

 

 

TARTALOM – KÖVETELMÉNYEK 11. évfolyam 

 

TARTALOM A TANULÓ ÁLTAL TELJESÍTENDŐ 
KÖVETELMÉNYEK 

Szervezés, előkészíté      1 óra  

 Baleset-megelőzési és egészségvédelmi 

oktatás 

 

 A tornaterem rendje 

 

 Ismerje és tartsa be a baleset-megelőzés 

szabályait. Munkája során vegye figyelembe 

az egészségvédelmi szempontokat. 

 Ismerje és tartsa be a tornaterem rendjét. 

1.Előkészítés, alapozás, prevenció         13 óra  

 A 10. Évfolyam előírásai szerint, de 3-4 

alapformát tartalmazó és 

 8-16 ütemü gyakorlatok alkalmazásaval. 

 Biomechanikailag helyes testtartást 

biztosító gyakorlatok. 

 Zenés gimnasztika. 

  

M Tudjon a tanár által ütemezett 

bemelegítő gyakorlatot végrehajtani. 

 M A leányok testnevelésében a zenére 

végzett mozgások örömélményének 

   kialakulása. 

 

2. Atlétika           14 óra  
Erőfejlesztő gyakorlatok 

Láberő: térhajlítások, nyújtások, 

szökdelések, elugrások, 

átugrások, szerrel, szereken 

 M – a  távolugró,  a  dobó mozgás 

végrehajtásának alapvető 

     technikai ismerete; 
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és lépcsőn egy ill. páros 

lábon. 

         Karerő: kötélmászás, 

függeszkedés, 

vándorfüggeszkedés. 

M         A tőrzsizomzatot erősitő 

gyakorlatok: szerek és 

kéziszerek felhasználásával 

has-, hát-, és oldalizom-

erősítő gyakorlatok, 

       Gyorsaság fejlesztése: a tanult 

mozgásanyag 

végrehajtásában gyorsaságra 

való törekvés. 

       Rajtgyakorlatok, időre történő 

futások, felmászások, 

átbújások stb. 

       Állóképességek fejlesztése: a 

terhelés és a pihenés 

szakaszos váloztatásával  az 

erőt a gyorasaságot fejlesztő 

gyakorlatok. 

 Közepes iramú futás, 

egyenletes ritmusra 

törekvéssel. 

 Futások:  

 Gyorsfutás 60-100 m-es távon 

 Rajversenyek álló és térdelő rajttal 30 m-es 

távon. 

 Fokozófutás, iramfutás. 

Ugrások: 

 Távolugrás: a válsztott technikával. 

 A nekifutás távolságának kimérése 

tapsztalat alapján, segédvonal alkalmazása. 

 A kar- és láblendítés fokozottabb 

összekapcsolás az elugrással. 

 Távolugróversenyek. 

Dobások: 

 Kislabdahajítás: néhány lépésből, majd 

kimért nekifutásból a gerelyhajításnak 

megfelelő végrehajtásra törekvés. 

 Dobóversenyek. 

 Súlylökés: háttal felállásból becsúszással, a 

szer minél hosszabb úton törénő gyorsítása. 

Súlylökőversenyek. 

Hungarofitt teszt gyakorlatai. 

 

 

- atlétikai szintek mérése.. 

- Hungarofitt teszt.  

 - elöző évben elért eredmények 

színtentartása, növelése. 
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TARTALOM A TANULÓ ÁLTAL TELJESÍTENDŐ 
KÖVETELMÉNYEK 

3. Torna   14 óra  
Talaj: 

Ülésből gurulás hátra kézállás felé. 

Befejező helyzetek. Fellendülés kézállásba. 

Fejbillenés, fejenátfordulás.  Összefüggő 

taljgyakorlat zenére 

Szekrényugrás: 

Fiúk: hosszában (5 rész) felguggolás, 

fejenátfordulás. 

Lányok: széltében (5 rész) guggolóátugrás, 

hosszában (4 rész) felguggolás, 

fejenátfordulás. 

 

Gyűrű (fiúk): 

Húzódás-tolódás támaszba A 9–10. 

évfolyam anyagának gyakorlása. 

Összefüggő gyakorlat. 

 

Gerenda (lányok): 

Felugrás oldal-guggolótámaszba. 

Keringőjárás. Felugrással lábtartáscsere. 

Gurulóátfordulás előre. Futólépések. 

Összefüggő gyakorlat. 

.. 

Ritmikus gimnasztika (lányok). Törzsívek 

állásban. Támadó-, védőállások. 

Galoppszökdelések Szökkenő hármaslépés. 

Keringőlépés hátrafelé. 180-360 fokos 

fordulatok. Egyszerű elemek végrehajtása 

karikával és labdával. 

 

M .4-5 talajtorna elem ismerete;  

 - egy függő- és egy támasszeren alapvető 

mozgáselemek ismerete; 

 - leányoknál a nőies mozgás váljon 

kifejezővé; 

 - a torna mozgások gyakorlásával fejlődjön a  

   - ritmusképesség, 

   - egyensúlyozási képesség, 

- gyorsasági erő, felgyorsulási képesség, 

 - az egyenes testtartás, 

   - a torna mozgásokból adódó pontos, 

fegyelmezett munka, 
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4. Testnevelési és sportjátékok              20 óra           

Összetett, csoportos váltóversenyek labdával, 

labdavezetéssel, különböző átadásokkal. 

Labdás csapatjátékok. 

Kézilabda 

A támadójátékosok helytartásával széles vonalú 

támadás Betörés a védelemből kilépő, védőtől 

üresen hagyott területre. Kapura lövés felugrással 

labdavezetésből és kapott labdával. 

 

Kosárlabda 

A 9. évfolyamon tanult módon emberfogásos 

védekezés. Laza és szoros emberfogás. 2:2, 3:3 

elleni játék, adogatások, labdavezetés és dobások 

védővel szemben. Tempódobás. Játék egy és két 

kosárra. 

Labdarúgás 

Földről felpattanó labda toppolása a lábfej belső 

részével, helyben és mozgás közben. A labda 

elhúzása állóhelyben ráfutó társ elől. Játék 

kispályán. 

Röplabda 

Leütés sánc nélkül, illetve kettős sánc 

alkalmazásával. Leütés védése alkarérintéssel. 

Mini röplabda a 10. évfolyam anyaga szerint. 

Játék versenyszabályokkal, törekedve az állandó 

mozgásra támadásban és védekezésben is. 

 

- két alapsportjáték játszásához nélkülözhetetlen 

játékelemek ismerete; 

- egy sportjátékban a támadási és védekezési 

megoldások ismerete;  

- a páros és csapatjáték szabályainak ismerete, 

és azok alkalmazása a 

  megismert játékban. 

Tudja a tanult technikai elemeket és 

szabályokat a játék során alkalmazni.. 

Kapuralövés labdavezetésből 

 

 

 

 

Tempódobás 

 

 
Labdavezetés belsővel. 
 
 
 
Alkarérintés 



 Testnevelés és sport  

 

5. Természetben űzhető spor                10 óra  

 
 

Téli sporttevékenységek (korcsolya, 

szánkó) gyakorlása az időjárástól 

meghatározott mértékben. Hólabdázás. 

Kerékpározás terepen, tollaslabda,  

asztalitenisz.  

 

6 Rendgyakorlatok  

 
Sorakozás különböző alakzatokban. 

Fejlődések, szakadozások. 

Helybenfutás, helybenjárás. 

A tanulók tudatos, fegyelmezett 

magatartásának kialakítása. 

M váljon szokássá, és adódjon belső 

indíttatásból a rendszeretet, 

 

  

 

TARTALOM – KÖVETELMÉNYEK 12. évfolyam 

 

TARTALOM A TANULÓ ÁLTAL TELJESÍTENDŐ 
KÖVETELMÉNYEK 

Szervezés, előkészítés  

 Baleset-megelőzési és egészségvédelmi 

oktatás 

A tornaterem rendje 

  

 Ismerje és tartsa be a baleset-megelőzés 

szabályait. Munkája során vegye figyelembe az 

egészségvédelmi szempontokat. 

 Ismerje és tartsa be a tornaterem rendjét. 

1.Előkészítés, alapozás                   16 óra  

 . A 11. évfolyam előírásai szerint, de már 

3-4 alapformát tartalmazó és 8-16 ütemű 

szabad, illetve szabadgyakorlati alapformájú 

kéziszer- és szergyakorlatok alkalmazásával. 

Biomechanikailag helyes testtartást biztosító 

gyakorlatok. Zenés gimnasztika. 

. 

 A helyes testtartást javító gyakorlatok önálló 

használata. A         Kondicionális képességek 

fejlesztése. 

  A tanuló ismerje, és érezze a bemelegítő 

mozgások szükségességét; 

 - legyen képes kötetlen egyéni bemelegítésre; 

 - ismerje az alkalmazott alapformákat és a 

hatásnövelő módszereket 

 - nagyobb izomcsoportok célirányos erősítése, 

lazítása, nyújtása. 

. 

2. Atlétika       14  óra  
Dinamikus láberő: térdhajlítások, 

nyújtások, szökdelések, felugrások, 

átugrások szerek felhasználásával, 

szerterheléssel is. 

Karerő: dobások 3-5 kg-os medicinlabdával 

a szer súlyának és az ismétlésszámnak a 

növelésével. Kötélmászás, függeszkedés, 

 - kondícionális képességek fejlesztése a 

mérhető eredmények 

   figyelésével; 

 - a fizikai teljesítőképesség növelése; 

 - az egyéni sportág jellegéből adódó 

személyiségfejlesztés; a szorgalom, 
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vándorfüggeszkedés. Kötélmászó és 

függeszkedő versenyek. 

Gyorsaság fejlesztése: Rajtgyakorlatok és 

versenyek különböző kiinduló 

helyzetekből. Összetett feladatok gyors 

végrehajtása szerek felhasználásával és 

szereken végezve. 

Állóképesség fejlesztése: a terhelés és 

pihenés változtatásával az erőt, gyorsaságot 

és ügyességet fejlesztő gyakorlatok 

végzése. Résztávok ismételt lefutása 

pihenési idő közbeiktatásával. Folyamatos 

futás megadott távon, majd megadott időre, 

a táv fokozatos növelésével, az idő 

fokozatos csökkentésével. 

Futások 

Gyorsfutás 100 m-es távon. 

Futóversenyek 60-100 méteren. 

Rajtversenyek álló és térdelő rajttal 30 

m-es távon. 

Fokozófutás, iramfutás. 

 

Ugrások 

Távolugrás a választott technikával. A 

technika javítása, az ugróteljesítmény 

növelése az optimális egyéni nekifutás 

kialakításával. 

. 

Dobások 

Kislabdahajítás: a 11. évfolyamon 

tanultak tökéletesítése, távolságra való 

törekvés teljes nekifutással. 

Dobóversenyek. 

Súlylökés: A szer lökésének helyes 

iránya, szöge. A technika javítása. 

Súlylökő versenyek. 

.. 

A Hungarofitt tesz gyakorlatai. 

   és az akarati tulajdonságok erősítése.  

M Az eddig elért eredmények szinten tartása, 

emelése.  

M Az atlétikai mozgásanyag stabil 

végrehajtása 
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TARTALOM A TANULÓ ÁLTAL TELJESÍTENDŐ 
KÖVETELMÉNYEK 

3. Torna                                        14 óra  
Talaj 

Kézenátfordulás. A 9–12. évfolyamon 

tanult elemek változatos 

összekapcsolásával gyakorlatsor 

összeállítása, összekötő elemek 

felhasználásával. 

 

Szekrényugrás 

Fiúk: hosszában (5 rész) a tanult ugrások 

gyakorlása. Keresztben: fejenátfordulás. 

Lányok: keresztben (5 rész) a tanult 

ugrások gyakorlása, fejenátfordulás. 

 

Gyűrű (fiúk) 

A 9–11. évfolyam anyagának gyakorlása. 

Összefüggő gyakorlat bemutatása. 

 

Gerenda (lányok) 

Felugrás terpesz-talptámaszba. 

Keringőlépés 180 fokos fordulattal. 

Az előző osztályokban tanult elemekből 

egyéni gyakorlatsor összeállítása. 

 

Ritmikus gimnasztika (lányok) 

Átmenetek egyik törzsívből a másikba. 

Keringőlépés 180 fokos fordulatokkal. 

A 9–12. évfolyamon tanult elemekből 

egyéni gyakorlatsor összeállítása. 

 

 

 

 

 

 -; 

M  legalább kettő szeren  több elemből álló 

gyakorlat bemutatása; 

 - fiúknál erőt demonstráló, határozott 

spotmozgásra, leányoknál a 

   légies, könnyed, kecses mozdulatok  

végrehajtására törekvés. 

 . 
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4. Testnevelési játékok                                                                   

20 óra 

A 11. évfolyam anyagának hatékonyabb 

feldolgozása egyéni szempontokat is 

figyelembe véve. A 9. évfolyamon 

választott sportjátékok anyagát kell 

feldolgozni. 

Kézilabda 

A területvédekezés elleni játék gyakorlása. 

Hatosfal és 5+1-es védekezés gyakorlása. 

Kapuralövés szélről és beugrással. 

Kosárlabda 

Területvédekezés (2:3), a védőterület 

felosztása, a védőjátékosok mozgása, 

helyezkedése a kijelölt területen, 

területvédekezés elleni játék 1:3:1-es 

felállásból. 

A korábban tanult elemek gyakorlása és 

alkalmazása a játékban. 

Labdarúgás 

Védekezés a támadók emberfölénye ellen. 

Területvédekezés. Szabadulás védőtől 

egyszerű labdáscselekkel. Rálépős csel 

indulást, elhúzást utánzó cselek. 

Játék két kapura. 

Röplabda 

A leütés technikájának és a sáncolás 

végrehajtásának javítása. 

Mentés gurulással. 

Játék versenyszabályokkal, törekedve az 

állandó mozgásra támadásban és 

védekezésben. Helyezkedés figyelemmel az 

ellenfél szándékára. A sánc mögötti terület 

védelme. 

 

5. Természetben űzhető sportok                                                   

10 óra 

A 11.évfolyamon leírtak szerint. A helyi 

lehetőségektől és az időjárástól függően. 

 

 - mozgásígény kialakítása, érdeklődés 

felkeltése, sportolás 

   megszerettetése, 

 - a csapatjátékból adódó mozgás- és 

örömélményhez juttatás; 

 - képességfejlesztési lehetőségek kihasználása a 

sportjátékok gyakorlása 

   folyamán. 

 - komplex, több labdajáték technikai elemet 

tartalmazó 

   gyakorlat bemutatésa; 

 Pontos szabályismeret 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informatika 

 

 

 

 9. 10. 11. 12. 

Éves óraszám 72 72 72 64 

Heti óraszám 2 2 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. A szaba-

don tervezhető órakeretből heti 1-1 óra felhasználásával az Informatika tantárgy óraszámát a 9-10. 

évfolyamon heti 2 órára emeltük. Azon tanulóknak, akik érettségi tantárgyként az Informatikát 

választják, biztosítjuk az érettségire való felkészülést a 11-12. évfolyamon heti 2-2 órában.  

A tantárgy tanításának szervezeti keretei 

Az Informatika tantárgyat a 9-12. évfolyamon maximum 18 fős csoportokban, számítógépes 

szaktanteremben oktatjuk.  

A csoportbontás alapja a 9-10. évfolyamon a 9. osztály tanév elején végzett diagnosztikus szint-

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

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

A 11-12. évfolyamon az egyes osztályokból azon tanulók alkotnak egy csoportot, akik érettségi 

tantárgyként az Informatikát választják. 

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 meg-

újításának 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 számítógépeket 

és az informatikai eszközöket célszerűen használják. Megismertetni a korszerű 

technológiákon alapuló ismerethordozókból, adatbázisokból, számítógépes hálózatokból 



 

 

való információszerzés lehetőségét, módját, felkészíteni a tanulókat arra, hogy szükség-

leteiknek és érdekeiknek megfelelően tudják azokat használni. 

Önálló munkára nevelés, egyéni tanulási módszerek kialakítása. A számítógép mint 
interaktív eszköz lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra és a pontos, kitartó, 

fegyelmezett munkára. Képessé tenni a tanulókat arra, hogy egy adott probléma meg-

oldásához ki tudják választani a megismert módszerek, eszközök és alkalmazások közül a 

megfelelőt. 

 Együttműködésre nevelés, a csoportmunka módszereinek elsajátíttatása.Nagyobb volu-

menű feladatok, „projectek” megoldása során megismerhetik a tanulók a csoportmunkát, 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 önkifejezésére. 

 Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése. A számítástechnika tanulása – ezen belül külö-

nösen a programozási ismeretek alapjainak elsajátítása – lehetőséget teremt a folyamatok, 

problémák lépésekre bontott átgondolására és megoldására, ami más tantárgyak tanulása 

(pl. matematika, természettudományok) és a mindennapi élet során is alapvető fontosságú.  

 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). 

Megismerteni a számítástechnika alkalmazási lehetőségeit a kreatív problémamegoldásban. 
Felkészíteni a tanulókat a problémamegoldó algoritmusok készítésére és egyszerűbb 

programok megírására egy magasszintű programozási nyelven. 

 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, 

képességeket.  

Tudatosítani az öncélú és túlzott informatikai eszközhasználat egészségkárosító, 

személyiségromboló hatását (pl. a számítógép-függőség videojáték-függőség problémái). 

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 fel-

dolgozásba. Felkészíteni a tanulókat arra, hogy megfelelő jártasságot szerezzenek a könyv- 

és médiatár, az Internet használatában; a folyóiratok, lexikonok kézikönyvek, szak-

könyvek, a különböző multimédiás anyagok alkalmazásában a feladatok, problémák 

megoldásához. 

Megismertetni a különböző könyvtártípusok szerepét az önművelésben, a felsőfokú tanul-

mányokban, a szakmai ismeretszerzésben, a közhasznú tájékozódásban, és felkészíteni a 

tanulókat e szolgáltatások igénybe vételére. 

 A forrásfelhasználás etikai szabályainak elsajátíttatása. 



 

 

C) Szakmai orientáció 

 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 felhasz-

nálás 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
. 
év

fo
ly

a
m

 Szervezés, előkészítés 

1. Az informatika alapjai  

2. Operációs rendszer használata 

3. Kommunikáció a hálózaton 

4. Könyvtárhasználat 

5. Dokumentumkészítés számítógéppel – szövegszerkesztés  

Ismétlés, rendszerezés, számonkérés 

4 óra 

12 óra 

16 óra 

14 óra 

4 óra 

18 óra 

4 óra 

1
0
. 
év

fo
ly

a
m

 Szervezés, előkészítés 

5. Dokumentumkészítés számítógéppel – szövegszerkesztés 

          – prezentációkészítés 

          – weblap szerkesztése 

6. Táblázatkezelés 

7. Adatbázis-kezelés 

Ismétlés, rendszerezés, számonkérés, felkészülés a helyi vizsgára 

2 óra 

4 óra 

10 óra 

10 óra 

20 óra 

20 óra 

4 óra 

1
1
. 
év

fo
ly

a
m

 

Szervezés, előkészítés, érettségi követelmények ismertetése 

1. Információs társadalom 

2. Informatikai alapismeretek – hardver 

3. Informatikai alapismeretek – szoftver 

4. Szövegszerkesztés 

5. Táblázatkezelés 

7. Információs hálózati szolgáltatások 

Kommunikáció az Interneten 

Weblap szerkesztés 

 

2 óra 

4 óra 

4 óra 

6 óra 

     18 óra 

20 óra 

4 óra 

10 óra 

4 óra 

1
2
. 
év

fo
ly

a
m

 

Szervezés, előkészítés, érettségi követelmények ismertetése 

4. Szövegszerkesztés 

5. Táblázatkezelés 

6. Adatbázis-kezelés 

7. Információs hálózati szolgáltatások 

8. Prezentáció és grafika 

9. Könyvtárhasználat 

Ismétlés, rendszerezés, számonkérés, felkészülés az érettségi vizsgára 

2 óra 

10 óra 

10 óra 

10 óra 

10 óra 

10 óra 

4 óra 

8 óra 
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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). 
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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. 
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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   

 



 Informatika 10. 

 

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. 
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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. 
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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          
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11. évfolyam 

TARTALOM A TANULÓ ÁLTAL TELJESÍTENDŐ 
KÖVETELMÉNYEK 

Szervezés, előkészítés       

 Az éves feladatok, célkitűzések 

 Érettségi követelmények ismertetése 

 

1. Információs társadalom       
1.1. A kommunikáció 

1.1.1. A jelek csoportosítása 

1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 

1.1.3. A kommunikáció általános modellje 

1.1.4. Az információ és az adat fogalma 

1.1.5. Információs és kommunikációs technológiák és 

rendszerek 

1.1.6. Számítógépes információs rendszerek az 

iskolában és a gazdaságban 

1.1.7. Közhasznú információs források 

 

1.2. Információ és társadalom 

1.2.1. Az informatika fejlődéstörténete 

1.2.2. A modern információs társadalom jellemzői 

1.2.3. Informatika és etika 

1.2.4. Jogi ismeretek 

 

Ismerje a különféle jeltípusokat, és néhány 

csoportosítási lehetőséget. 

Ismerjen különféle kódolási módszereket.  

Ismerje a kommunikáció modelljét és tudjon 

gyakorlati példákat (kommunikációs rendszereket) 

bemutatni, értelmezni. 

Ismerjen néhány információ fogalmat és tudja 

összevetni az adat és az információ fogalmát. 

Ismerje az ismertebb (tele)kommunikációs 

rendszereket.  

Ismerjen számítógépes katalógusokat és 

adatbázisokat. Ismerjen egy Internet-böngészőt. 

Legyen képes összetett keresésre az Interneten, 

keresőszerverek segítségével. 

 

 

Ismerje az informatika fejlődéstörténetének főbb 

fázisait, eseményeit. 

Legyen elképzelése a legújabb kommunikációs 

jelenségeknek és az adatkezelési, kapacitások 

növekedésének társadalmi hatásairól. 

Ismerje a túlzott informatikai eszközhasználat 

személyiségromboló, egészségkárosító hatását. 
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Ismerje az illetéktelen szoftverhasználat fogalmát. 

Tudja, hogy az adatok jogtalan eltulajdonítása 

erkölcstelen. Ismerje a helyi és a távhálózatok 

netikettjét. Tudja, hogy a vírusok hatalmas kárt 

okozhatnak.  

Legyen tisztában azzal, hogy az adat, az információ 

áru, jelentős értéket képviselhet. 

Ismerje a szerzői jog fogalmát. Tudja csoportosítani 

a szoftvereket felhasználói szerződés szerint 

(freeware, shareware, üzleti). 

 



 Informatika 11. 

 

TARTALOM A TANULÓ ÁLTAL TELJESÍTENDŐ 
KÖVETELMÉNYEK 

2. Informatikai alapismeretek – hardver     
2.1. Jelátalakítás és kódolás 

2.1.1. Analóg és digitális jelek 

2.1.2. Az adat és az adatmennyiség 

2.1.3. Bináris számábrázolás 

2.1.4. Bináris karakterábrázolás 

2.1.5. Bináris kép- és színkódolás 

2.1.6. Bináris hangkódolás 

2.1.7. A jelátalakítás hardvereszközei 

 

2.2. A számítógép felépítése 

2.2.1. A Neumann-elvű számítógépek 

2.2.2. A (személyi) számítógép részei és jellemzőik: 

központi feldolgozó egység, memória, 

buszrendszer, interfészek (illesztő), ház, 

tápegység, alaplap 

2.2.3. A perifériák típusai és főbb jellemzőik: bemeneti 

eszközök (billentyűzet, egér, toll, botkormány, 

kesztyű, szkenner, digitális kamera), kimeneti 

eszközök (monitor, nyomtató, hangszóró, sisak), 

bemeneti/kimeneti eszközök (érintésérzékelő 

képernyő, hangkártya hangszóróval és 

mikrofonnal), háttértárak (mágneslemezes 

tárolók, szalagos tárolók, optikai lemezes tárolók) 

2.2.4. A (személyi) számítógép részeinek 

összekapcsolása és üzembe helyezése 

2.2.5. Hálózatok 

 

Ismerje az analóg és a digitális jel fogalmát, 

különbözőségeit. Tudja, hogy minden érzékelhető jel 

jó közelítéssel digitalizálható. 

A digitalizált (bináris) jelek mennyisége és a 

tárolóeszközök kapacitása mérhető. 

Ismerje az alapvető érzékelhető jelfajták 

digitalizálhatóságát. 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a Neumann-elvet és azt, hogy más elven 

felépülő és működő számítógépek is léteznek. 

 

 

Ismerje a számítógép részeit és perifériáit. 

Ismerje a számítógép részeinek és perifériáinak 

funkcióit és fontosabb jellemzőit. 

 

 

 

 

 

 

Tudja üzembe helyezni a számítógépet. 

 

Ismerje a helyi és távhálózatok felépítését és 
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fontosabb jellemzőit, valamint működésük fontosabb 

fizikai alapjait. 

E Ismerje a logikai alapműveleteket és tudja 

alkalmazni feladatok megoldása során. 

E Tudjon példát mondani a logikai alapműveletek 

fizikai megvalósítására, modellezésére 

 

 



 Informatika 11. 

 

TARTALOM A TANULÓ ÁLTAL TELJESÍTENDŐ KÖVETELMÉNYEK 

3. Informatikai alapismeretek – szoftver    
3.1. Az operációs rendszer és főbb feladatai 

3.1.1. A szoftver fogalma, fajtái 

3.1.2. Az operációs rendszerek (fajtái) részei és 

funkciói, az operációs rendszer 

felhasználói felülete 

3.1.3. Könyvtárszerkezet, könyvtárak 

létrehozása, másolása, mozgatása, törlése, 

átnevezése 

 

3.1.4. Állományok típusai, keresés a 

háttértárakon 

3.1.5. Állománykezelő parancsok: létrehozás, 

törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, 

átnevezés, nyomtatás, megnyitás 

3.1.6. Az adatkezelés eszközei: tömörítés, 

kicsomagolás, archiválás, adatvédelem 

3.1.7. A szoftver és a hardver karbantartó 

(segéd)programjai: víruskeresés és -irtás, 

víruspajzs, lemezkarbantartás, 

töredezettség-mentesítés … 

 

 

3.1.8. A hálózatok működésének alapelvei, 

hálózati be- és kijelentkezés, hozzáférési 

jogok, adatvédelem 

 

 

Ismerje a szoftver fogalmát, fajtáit. 

Ismerje az operációs rendszerek fajtáit, fő részeit és legfontosabb feladatait. Legyen képes egy 

rendszer megjelenését, néhány paraméterét igényei szerint beállítani. Ismerje az operációs 

rendszer felhasználói felületét. 

Ismerje a könyvtárrendszer felépítését, igazodjon el benne. Ismerje a könyvtárműveleteket. 

Tudjon állományokat megkeresni. 

Ismerje és tudja használni az állománykezelő parancsokat. 

 

 

Értse a tömörítés lényegét, az archiválás és az adatvédelem szükségességét. Tudjon tömöríteni és 

kicsomagolni.  

Ismerje a vírus fogalmát, a leggyakoribb vírusok terjedési, működési módját valamint a védekezés 

eszközeit, módszereit. 

Tudja ellátni a lemezkarbantartás feladatait: lemez törlése, új lemez használatba vétele, 

töredezettség-mentesítés. 

 

Tudjon a hálózatba be- és kijelentkezni. Ismerje a (helyi) hálózati szolgáltatásokat és a 

felhasználói jogosultságokat. 
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TARTALOM A TANULÓ ÁLTAL TELJESÍTENDŐ KÖVETELMÉNYEK 

4. Szövegszerkesztés        
4.1. A szövegszerkesztő használata 
4.1.1. A program indítása 
4.1.2. A munkakörnyezet beállítása 
4.1.3. A szövegszerkesztő menürendszere 
4.1.4. Dokumentum megnyitása, mentése, 

nyomtatása 
 
4.2. Szövegszerkesztési alapok 
4.2.1. Szövegbevitel, szövegjavítás 
4.2.2. Karakterformázás 
4.2.3. Bekezdésformázás  
4.2.4. Felsorolás, számozás 
4.2.5. Tabulátorok használata 
4.2.6. Oldalformázás 
 
4.3. Szövegjavítási funkciók 
4.3.1. Keresés és csere 
4.3.2. Kijelölés, másolás, mozgatás, törlés 
4.3.3. Helyesírás ellenőrzés, szinonima szótár, 

elválasztás 
 
4.4. Táblázatok, grafikák a szövegben 
4.4.1. Táblázatkészítés a szövegszerkesztővel, sorba 

rendezés 
4.4.2. Körlevélkészítés 
4.4.3. Táblázatok, grafikák, szimbólumok és más 

objektumok beillesztése a szövegbe, valamint 

formázásuk 

Tudja az általa tanult szövegszerkesztő programot indítani. 
Ismerje a program kezelő felületét. 
Tudjon szöveget bevinni, javítani, törölni. 
Tudjon dokumentumot megnyitni, menteni és nyomtatni. 
Tudjon fontosabb típusdokumentumokat (pl. meghívó, levél, …) önállóan készíteni. 
Ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait (karakter, szó, sor, bekezdés, blokk, oldal).  
Legyen képes karakterek betűtípusát, méretét, stílusát, színét megadni.  
Tudjon bekezdéseihez behúzást és térközt állítani, szövegbeosztást, szegélyt, mintázatot megadni. 
Készítsen felsorolást, sorszámozott felsorolást.  
Tudjon különböző fajtájú tabulátorokat használni. 
Legyen tisztában az oldalbeállítás alapjaival (fejléc, lábléc, lapszámozás, margók, …) 
Ismerje a szövegszerkesztő keresési, cserélési funkcióit. 
Tudjon kijelölni betűt, szót, bekezdést, szövegblokkot, legyen képes ezeket másolni, mozgatni, törölni. 

Tudjon ilyet más dokumentumból is beilleszteni. 
Használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit. 
Tudjon szöveges dokumentumokban táblázatokat szerkeszteni (sorokat, oszlopokat, cellákat beszúrni, 

törölni). Tudja a sorokat adott oszlop szerint sorba rendezni. 
Tudjon körlevelet készíteni. 
Legyen képes szimbólumokat és egyéb objektumokat beilleszteni a szövegbe, s azokat esztétikusan 

elhelyezni. 

E Ismerje a Weblap jellemző elemeit. A címsor, háttérszín, háttérkép, különböző színű, méretű vagy 

igazítású szöveg, listák, táblázatok, képek, animációk, mozgóképek, hanganyag, hivatkozások 

elhelyezése egy grafikus Webszerkesztővel. Tudjon egyszerű Weblap szerkesztési feladatot elvégezni. 

E Tudjon egyszerű Weblapot készíteni a HTML leíró nyelv segítségével egyszerű szövegszerkesztővel. 

Ismerje a HTML alapelemeit. 
E Ismerje az Interneten jellemzően előforduló állomány-formátumokat. 

E Tudjon elemi ábrákat rajzolni, javítani, transzformálni. 
E Tudjon képeket bevinni a számítógépbe, azokat képfeldolgozó programmal kezelni, módosítani, 

minőségét javítani. 
E Grafikus ábráit, képeit tudja szöveges környezetben esztétikusan elhelyezni. 
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TARTALOM A TANULÓ ÁLTAL TELJESÍTENDŐ KÖVETELMÉNYEK 

5. Táblázatkezelés        
5.1. A táblázatkezelő használata 
5.1.1. A program indítása 
5.1.2. A munkakörnyezet beállítása 
5.1.3. A táblázatkezelő menürendszere 
5.1.4. A táblázat megnyitása, mentése, nyomtatása 
 
5.2. A táblázatok felépítése 
5.2.1. Cella, oszlop, sor, aktív cella, tartomány 
 
5.3. Adatok a táblázatokban 
5.3.1. Adattípusok 
5.3.2. Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás 
5.3.3. A cellahivatkozások használata 
5.3.4. Képletek szerkesztése: konstans, hivatkozás, 

függvény 
 
5.4. Táblázatformázás 
5.4.1. Sorok, oszlopok, tartományok kijelölése 
5.4.2. Karakter-, cella- és tartomány-formázások 
5.4.3. Cellák és tartományok másolása 
 
5.5. Táblázatok, szövegek, diagramok 
5.5.1. Egyszerű táblázat készítése 
5.5.2. Nyomtatási kép és nyomtatás 
5.5.3. Diagramtípus kiválasztása, diagramok 

szerkesztése 
 
5.6. Problémamegoldás táblázatkezelővel 
5.6.1. Tantárgyi feladatok megoldása 
5.6.2. A mindennapi életben előforduló problémák 

Tudja az általa tanult táblázatkezelő programot indítani. Ismerje a program kezelő felületét. Tudjon 

adatokat bevinni, illetve azokat törölni. Tudjon a megjelenítési üzemmódok között váltani. Tudjon 

táblázatot megnyitni, menteni és nyomtatni.  
Ismerje a cella, az oszlop, a sor, az aktív cella és a tartomány fogalmát. Tudjon cellát, sort és oszlopot 

beilleszteni, illetve, törölni. 
Ismerje a szöveg, a szám és dátum adattípusokat. 
Tudjon egyszerű képleteket és függvényeket használni (összeg, átlag, maximum, minimum). 
Tudja a táblázat összetartozó adatait adott szempont szerint rendezni. 
Ismerje a címzési módokat: relatív, abszolút és vegyes címzést. Tudja, hogy képlet, függvény másolásakor 

a cellakoordináták hogyan változnak.  
Tudja alkalmazni a karakterformázás és a cellaformázás lehetőségeit. Tudja alkalmazni a cellán, illetve a 

tartományon belüli igazítás lehetőségeit. Tudja beállítani az oszlopszélességet és a sormagasságot. Tudja 

alkalmazni a szegélyezés és mintázat készítés lehetőségeit. Tudjon fejlécet és láblécet készíteni. 
Tudjon egyszerű táblázatot létrehozni. Ismerje a kapcsolatot a táblázatkezelő és a szövegszerkesztő 

rendszerek között. 
Tudja alkalmazni az oldalbeállításhoz kapcsolódó formázási lehetőségeket (tájolás, margó). 
Ismerje a nyomtatási kép és nyomtatás kapcsolatát. 
Ismerje a diagramok és grafikonok szerkesztésének lépéseit. Tudjon az ábrázolandó adatoknak és a belőle 

levonandó következtetéseknek megfelelő grafikontípust választani (pont, vonal, oszlop, kör). Tudjon 

grafikont beilleszteni.  
Tudjon statisztikai problémákat megoldani táblázatkezelővel. Tudjon egyszerű és jól áttekinthető 

nyilvántartást készíteni. Tudjon táblázatot tervezni szöveges feladat alapján. 

E Ismerje a cellavédelem lehetőségét. Tudjon sort és oszlopot elrejteni és felfedni a feladatmegoldásnak 

megfelelően. Tudjon több munkalapos feladatot megoldani. 
E Ismerje az alkalmazói rendszerek összekapcsolásának és adatok átvitelének lehetőségeit. 
E Ismerje a statisztika alapfogalmait: középértékek, szórás, gyakoriság. Tudjon statisztikai kimutatásokat 

készíteni. Ismerje az adatbázis-kezelő funkciókat a táblázatkezelő rendszerben. (Keresés, kigyűjtés.) 
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TARTALOM A TANULÓ ÁLTAL TELJESÍTENDŐ KÖVETELMÉNYEK 

7. Információs hálózati szolgáltatások    (közép szint) 
7.1. Kommunikáció az Interneten 

7.1.1. Levelezési rendszer használata 

7.1.2. Állományok átvitele 

7.1.3. Hírcsoportok 

7.1.4. WWW 

7.1.5. Keresőrendszerek 

7.1.6. Távoli adatbázisok használata 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje az Internet fontosabb szolgáltatásait. Ismerje és alkalmazza a szolgáltatások fontosabb 

használati szabályait. Netikett. 

Ismerjen és tudjon használni egy levelezési rendszert. Tudjon levelet küldeni, fogadni, 

megválaszolni, továbbítani, csoportosítani és törölni. Ismerje az elektronikus levél részeit és a 

levél jellemzőit. Tudjon névjegyzéket készíteni. Tudjon a levélhez csatolást készíteni és fogadni. 

Ismerjen és tudjon alkalmazni egy állomány átviteli segédprogramot. 

Ismerje a News és IRC szolgáltatásokat. 

Ismerje az Internet címzési rendszerét. Ismerje az URL szerkezetét. 

Ismerje az állomány átvitel szolgáltatást. Tudjon állományt letölteni. 

Tudjon egy böngészőt használni. Ismerje a böngésző programok navigációs eszközeit. Tudjon 

html dokumentumot menteni, betölteni és nyomtatni. Tudjon weblap címeket könyvjelzőben 

tárolni. 

Tudjon kulcsszavas és tematikus keresőt használni. Tudjon egyszerű és összetett keresési 

feladatokat megoldani. Tudjon on-line adatbázisokat használni. 

E Tudjon távoli bejelentkezési szolgáltatást használni. 

7. Információs hálózati szolgáltatások    (közép szint) 
7.2. Weblap készítés 

7.2.1. Hálózati dokumentumok szerkezete 

7.2.2. Weblap készítése webszerkesztővel 

7.2.3. Formázási lehetőségek 

 

 

 

Ismerje a weblap jellemző elemeit. A címsor, háttérszín, háttérkép, különböző színű, méretű, 

igazítású szöveg, listák, táblázatok, képek, animációk, mozgóképek, hanganyag, hivatkozások 

elhelyezése egy grafikus webszerkesztővel. Tudjon egyszerű weblap szerkesztési feladatot 

elvégezni. 

E Tudjon egyszerű weblapot készíteni a HTML leíró nyelv segítségével egyszerű 

szövegszerkesztővel. Ismerje a HTML alapelemeit. 

E Ismerje az Interneten jellemzően előforduló állomány-formátumokat. 

Ismétlés, rendszerezés, számonkérés     
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TARTALOM A TANULÓ ÁLTAL TELJESÍTENDŐ KÖVETELMÉNYEK 

10. Algoritmizálás, adatmodellezés    (emelt szint) 
10.1. Elemi és összetett adatok, állomány-

szervezés, relációs adatstruktúrák 
10.1.1. Egész és valós számok, logikai értékek, 

karakterek 
10.1.2. Szöveg, sorozat, tömb, rekord, halmaz 
10.1.3. Állományok 
10.2. Elemi algoritmusok típusfeladatokra 
10.2.1. Összegzés, eldöntés, keresés, megszámlálás, 

maximum-kiválasztás, kiválogatás, 

rendezések 
10.3. Rekurzió 
10.3.1. Rekurzió a feladatok és az algoritmusok 

világában 
10.4. A programkészítés mint termék-előállítási 

folyamat 
10.4.1. A programkészítés lépései: feladat-

meghatározás, tervezés, kódolás, tesztelés, 

hibakeresés, hatékonyság- és 

minőségvizsgálat, dokumentálás 
10.5. Számítógép a matematikában, a természet- 

és társadalomtudományi tantárgyakban 
10.5.1. Matematikai feladatok, egyszerű 

természettudományos szimulációs problémák, 

a középiskolai tantárgyakkal kapcsolatos 

egyszerű feladatok megoldása 

E Ismerje az adattípusok osztályozásának lehetséges fajtáit. 
E Tudjon különbséget tenni egyszerű és összetett típusok között. 
E Tudja a felsorolt összetett típusokat definiálni. 

E Ismerje az egyes típusokhoz tartozó műveleteket. (Numerikus, logikai, karakter-, illetve 

szövegműveletek; továbbá tömbből elem kiválasztása indexével, rekordból mező kiválasztása nevével, 

halmazműveletek; szekvenciális és direkt állományokra alkalmazható műveletek) 

E Ismerje a strukturált programozás alapelveit, a lehetséges programszerkezeteket. 
E Tudjon szabatosan megfogalmazni feladatokat. 
E Tudja a szükséges változókat kiválasztani, és programbeli használatukat szabatosan megfogalmazni. 
E Tudja pontosan leírni az egyes típusfeladatok kiinduló állapotát (azaz felsorolni az értékkel rendelkező 

változókat és tulajdonságukat) és a várt eredményt (azaz mely változóba, milyen feltételek mellett, 

milyen értékeket kell visszaadnia a programnak). 
E Tudja leírni a megfelelő algoritmusokat valamely algoritmus-leíró nyelven. 
E Ismerje a rekurzió fogalmát. Egyszerű feladaton tudja bemutatni a rekurzió algoritmusát. 

E Világosan lássa a tervezés és a kódolás közötti különbséget. 

E Tisztában legyen a tesztelés szerepével, és alapelveivel. Tudjon adott feladathoz olyan tesztadatokat 

meghatározni, amelyek a hibás működés kiszűrésére alkalmasak. 

E Tudjon programot készíteni a felsorolt tantárgyak köréből megfogalmazott probléma megoldására, ha a 

megoldó módszerről részletes leírást kap. 

11. A programozás eszközei     (emelt szint) 
11.1. Algoritmus-leíró eszközök 
11.1.1. Feladatmegoldás egy algoritmus-leíró eszköz 

segítségével 
11.1.2. Az algoritmus-leíró eszközök fajtái 

11.2. Programozási nyelv 
11.2.1. Egy programozási nyelv részbeni 

(specialitások nélküli) ismerete 

E Ismerje a struktogramot és a mondatszerű algoritmus-leíró eszközt.  
E Tudjon az egyikkel programot tervezni. 
E Ismerjen egy programozási nyelven: 
E típusdefiníciót, változódeklarációt, input, output utasításokat, alapvető programszerkezeteket (azaz 

szekvenciát, elágazást, ciklust), eljárásokat, állományból adatbeviteli és -kiviteli műveleteket. 

E Tudjon egy közepes nehézségű, de összetett feladatot strukturáltan megoldani az ismert prog-

ramnyelven. Tudjon e felhasználóval kulturáltan kommunikáló adatbevitelt és adatkivitelt írni.  
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11.3. Programfejlesztői környezet 
11.3.1. Kódolási, szerkesztési, kipróbálási eszközök 

valamilyen programnyelvi fejlesztői 

környezetben 

E Legyen képes a program különböző kimeneteinek tesztelésére alkalmas mintaadatokat adni. 
E Tudjon nyomkövetéssel programot tesztelni. 
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12. évfolyam 

TARTALOM A TANULÓ ÁLTAL TELJESÍTENDŐ KÖVETELMÉNYEK 

Szervezés, előkészítés       

 Az éves feladatok, célkitűzések 

 Érettségi követelmények ismertetése 

 

4. Szövegszerkesztés       

 Érettségi mintafeladatok megoldása 

 

 

5. Táblázatkezelés        

 Érettségi mintafeladatok megoldása 

 

 

7. Információs hálózati szolgáltatások    (közép szint) 
7.2. Weblap készítés 

7.2.1. Hálózati dokumentumok szerkezete 

7.2.2. Weblap készítése webszerkesztővel 

7.2.3. Formázási lehetőségek 

 Érettségi mintafeladatok megoldása 

 

 

 

Ismerje a weblap jellemző elemeit. A címsor, háttérszín, háttérkép, különböző színű, méretű, 

igazítású szöveg, listák, táblázatok, képek, animációk, mozgóképek, hanganyag, 

hivatkozások elhelyezése egy grafikus webszerkesztővel. Tudjon egyszerű weblap 

szerkesztési feladatot elvégezni. 

E Tudjon egyszerű weblapot készíteni a HTML leíró nyelv segítségével egyszerű 

szövegszerkesztővel. Ismerje a HTML alapelemeit. 

E Ismerje az Interneten jellemzően előforduló állomány-formátumokat. 



 Informatika 12. 

 

TARTALOM A TANULÓ ÁLTAL TELJESÍTENDŐ KÖVETELMÉNYEK 

6. Adatbázis-kezelés        
6.1. Az adatbázis-kezelés alapfogalmai 
6.1.1. Az adatbázis fogalma, típusai, adattábla, rekord, 

mező, kulcs 
 

 
6.2. Az adatbázis kezelő program interaktív 

használata 
6.2.1. Adattípusok 
6.2.2. Adatbevitel, adatok módosítása, törlése 
6.2.3. Adatbázisok létrehozása, karbantartása 
 

 

 

 

 

 
6.3. Alapvető adatbázis kezelési műveletek 
6.3.1. Lekérdezések, függvények használata 
6.3.2. Keresés, válogatás, szűrés, rendezés 
6.3.3. Összesítés 
6.3.4.  
 
6.4. Képernyő és nyomtatási formátumok 
6.4.1. Képernyő és nyomtatási formátumok használata 
 

 

 

Tudjon különbséget tenni adattábla és adatbázis között. 
A rendelkezésére álló adathalmazból tudjon adatrekordokat összeállítani. 
Legyen tisztában az adattábla és a kulcs fogalmával, tudjon kulcsmezőt kiválasztani. 

E Ismerje a relációs adatmodell jellemzőit. 
 
Ismerje az adatbázis-kezelőben használatos fontosabb mező típusokat (szöveg, szám, dátum, logikai, 

pénznem); milyen adat tárolására alkalmasak, hosszuk, velük végezhető műveletek. 
Tudjon az ismert adatbázis-kezelő programban létező adatbázist megnyitni, abból az adatokat a 

képernyőn megjeleníteni. Tudjon rekordokat vagy egyes mezőket kitörölni, vagy a benne levő 

adatokat újakkal felülírni. Tudja a módosított adatokat kimenteni. 
Tudjon megadott szerkezetű adattáblát létrehozni, az előírt kapcsolatokat definiálni. Képes legyen az 

adattábla mezőit helyesen kiválasztani, a kulcsmezőt meghatározni, az új táblát feltölteni, kimenteni. 

E Tudjon adott szöveges feladathoz célszerű adattáblákat és azok közötti kapcsolatokat 

megtervezni. 
Tudjon a létező adatbázisban adott feltételeknek megfelelő rekordokat megjeleníteni és azokkal 

műveletet végezni. Tudja kiválasztani, hogy a kérdéshez mely mezők megjelenítése szükséges. 
Tudjon az adattáblákból számítandó információkat megjeleníteni. 
Tudjon adott mezők felhasználásával jelentést készíteni. 
 
Tudjon kultúráltan adattáblákat nyomtatni. 
Tudjon adott jelentésformákat kialakítani és nyomtatni. 

E Tudjon adott szövegnek megfelelő jelentést megtervezni és elkészíteni. 
 

E Ismerje valamely lekérdező nyelv alapvető utasításait. 
E Tudja felírni utasításokkal a felsorolt feladatokat. 
E Tudjon programszerkezeteket megfogalmazni az ismert lekérdező nyelvi utasításokkal. 



 Informatika 12. 

 

TARTALOM A TANULÓ ÁLTAL TELJESÍTENDŐ KÖVETELMÉNYEK 

8. Prezentáció és grafika       
8.1. Prezentáció 

8.1.1. A program indítása 

8.1.2. A munkakörnyezet beállítása 

8.1.3. A program menürendszere 

8.1.4. Prezentációs anyag elkészítése 

(szöveg, rajz, diagram, grafika, fotó, hang, 

animáció, dia-minta…) és formázása 

 

8.2. Grafika 

8.2.1. A program indítása 

8.2.2. A munkakörnyezet beállítása 

8.2.3. A program menürendszere 

8.2.4. Elemi alakzatok megrajzolása, módosítása 

8.2.5. Képek beillesztése, formázása 

 

Tudja az általa tanult bemutató-készítő programot indítani. 

Ismerje a program kezelő felületét. 

Tudjon bemutatót megnyitni, menteni és lejátszani különböző módokon. 

Tudjon egyszerű bemutatót, elektronikus faliújságot, elektronikus hirdetőtáblát készíteni. 

 

 

 

Tudja az általa tanult grafikai programot indítani. 

Ismerje a program kezelő felületét. 

Tudjon grafikát, illetve képállományokat megnyitni, menteni és nyomtatni. 

Tudjon elemi ábrákat rajzolni, javítani, transzformálni. 

Tudjon képeket bevinni a számítógépbe, azokat képfeldolgozó programmal kezelni, 

módosítani, minőségét javítani. 

Grafikus ábráit, képeit tudja szöveges környezetben esztétikusan elhelyezni. 
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TARTALOM A TANULÓ ÁLTAL TELJESÍTENDŐ KÖVETELMÉNYEK 

9. Könyvtárhasználat        
9.1. Könyvtárak 

9.1.1. A könyvtár fogalma, típusai 

9.1.2. Eligazodás a könyvtár funkcionális 

tereiben: olvasóterem, szabadpolcos 

rendszer, multimédia övezet 

9.1.3. A helyben használható és a kölcsönözhető 

könyvtári állomány 

9.1.4. A szépirodalmi művek és az ismeretközlő 

irodalom csoportosítása, rendszere 

9.1.5. A könyvtári szolgáltatások 

 

9.2. Dokumentumok 

9.2.1. Nyomtatott dokumentumok (könyvek, 

időszaki kiadványok, kézikönyvek, 

közhasznú információs források) 

9.2.2. Nem nyomtatott dokumentumok, illetve 

adathordozók (kazetta, diakép, videofilm, 

CD, mágneslemez, DVD) 

 

9.3. Tájékoztató eszközök 

9.3.1. Katalógusok 

9.3.2. Adatbázisok 

9.3.3. Közhasznú információs források (pl. 

telefonkönyv, menetrend, hálózati 

keresőgépek) 

 

 

Ismerje a könyvtár fogalmát, típusait. Tudjon eligazodni, tájékozódni a könyvtár 

funkcionális tereiben. Tudja kiválasztani a dokumentumokat és használni az eszközöket. 

Ismerje a szépirodalom és az ismeretközlő irodalom rendezettségét, rendszerét.  

Ismerje és tudja használni a gyakoribb könyvtári szolgáltatásokat. 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a könyvek szokásos tartalmi egységeit. Tudja megkülönböztetni a különböző 

időszaki kiadványokat. Tudja használni a kézikönyveket és a közhasznú információs 

forrásokat. Tudja használni a gyakoribb nem nyomtatott dokumentumokat. 

 

 

Ismerje a katalógus fogalmát. Tudjon keresni a betűrendes leíró katalógusban. Tudjon 

adatokat gyűjteni számítógépes adatbázisból. Tudjon információt keresni az Interneten, 

ismert (magyar) kereső-programokat használni. 

 

Ismétlés, rendszerezés, számonkérés 

Felkészülés az érettségi vizsgára    

 

 



 

 

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. évfolya-

mon 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 kitűz-

hetünk, vagy kisebb (maximum 4 fős) csoportok közös projekten 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, szemléltető eszközök,  

 a tanár által választott vagy saját készítésű egyéb taneszköz.  

Tankönyvek, segédanyagok 

Devecz Ferenc – Jónás Katalin – Juhász Tibor – Kévés Rita – Reményi Zoltán – Siegler Gábor – 

Takács Barnabás: Irány az ECDL, irány a középszintű érettségi (Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., 

Budapest 2004.) 

ECDL Vizsgapéldatár 

Computer Panoráma folyóirat 

 

 



 

  

Osztályfőnöki 9-12. 

 

 

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 

 

11. évfolyam 

Évi óraszám: 36 óra 

 

A 11. évfolyamon előtérbe kerül a továbbtanulásra való felkészülés – ezt fő célként is megfogalmazhatjuk. 

Ezzel együtt el kell kezdeni a társadalmi szerepvállalásra való felkészülést. Meg kell tanulni a kulturált 

konfliktuskezelést. El kell sajátítani az ellentétes nemhez való viszonyulás kulturált formáit. Az 

osztályfőnöki nevelés hozzájárul az általános műveltség gyarapodásához, a világ dolgainak összhangban 

történő szemléléséhez. Megerősíti a szaktárgyi órákon kapott nevelői  

hatásokat.  

 

 

Témakörök 

 

Társas kapcsolatok 5 óra 

 Az egyén és a közösség együttműködéséhez szükséges szabályozók ismerete  

 (erkölcs, jog, törvények, szabályok)  

 Érdekképviseletek  

 

Konfliktusok és megoldásaik 5 óra 

 Konfliktusmegoldási stratégiák  

 Konfliktusok a gyakorlatban Teszt a konfliktusmegoldási stratégiákhoz  

 

Egészségmegőrzés 8 óra 

 A korosztályt veszélyeztető szenvedély 

 Betegségekkel szembeni ellenálló-képesség erősítése  

 Szexuális kultúra  

 Fogamzásgátlás módjai és kockázatuk  

 Szexuális rendellenességek 

 Nemi betegségek  

 

Viselkedéskultúra 7 óra 

 Kulturált közlekedési szokások Napi tapasztalatok gyűjtése  

 Veszélyforrások a közlekedésben  

 Segítségmyújtás a balesetet szenvedőknek  

 

Továbbtanulás 5 óra 

Ki milyen pályát szeretne választani az érettségi után?  

Célok, elvárások 475 

Önismeret, személyiségfejlesztés 5 óra 

A reális énkép Kézikönyv osztályfőnököknek  

Döntéshozatal  

Érvelési technikák  

 



 

  

Aktuális feladatok 6 óra 

 Ünnepekre, iskolai rendezvényekre való előkészületek 

 

 

12. évfolyam 

Évi óraszám: 32 óra 

 

Elsődleges cél 12. évfolyamon az, hogy erősítse azokat a kompetenciákat, amelyek elősegítik az egyén 

számára a társadalmi integrációt, valamint az egyéni pálya- és karrierépítés tervezését, a továbblépés 

lehetőségét. 

Ebben a tanévben a fejlesztés hangsúlya 

 a társas kapcsolati kultúra,  

 a kultúra- és médiafogyasztás, 

 valamint a társadalmi-politikai együttélés és szerepvállaláshoz szükséges kompetenciák erősítésére 

tevődnek. 

 

 

Témakörök  

 

Társas kapcsolatok 8 óra 

 Családalapítás, családtervezés Videófilm  

 Egymás iránti felelősség Tanulói tapasztalatok megvitatása  

 Iskolán és családon kívüli kötődések  

 Konfliktusok és megoldásaik  

 Konfliktusmegoldási stratégiák Kézikönyv osztályfőnököknek 82.o.  

 Az osztályban előforduló konfliktusok tanulságai  

 

Továbbtanulás 8 óra 

 Felkészülés az érettségire  

 Érettségi vizsgaszabályzat  

 Hogyan találjuk meg életünk célját?  

 Célok, vágyak, törekvések  

 Továbbtanulási lehetőségek  

 

Egészségmegőrzés 8 óra 

 A korosztályt veszélyeztető szenvedély, betegségekkel szembeni ellenállóképesség 

 Szexuális kultúra 

 Fogamzásgátlás módjai és kockázatuk  

 Szexuális rendellenességek 

 Nemi betegségek  

 

Viselkedéskultúra 3 óra 

Munkahelyi viselkedés 

Beilleszkedés a munkahelyen  

 

A munka világa 5 óra 

Jövőbeni munkaterület kiválasztása 

A munkakör betöltéséhez szükséges tulajdonságok  

Tájékozódás a helyi munkaerőpiacon  

Pályázatkészítés, szakmai önéletrajz, összeállításának módszere  

Munkanélküliség problematikája 

 

 

 


